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LINHA EDITORIAL
EDITORIAL LÍNEA

A Revista “Perspectivas em Políticas Públicas, bilíngue (português e 
espanhol), editada semestralmente pela FaPP/CBH/UEMG, dedica-se 
a publicar textos inéditos (artigos científicos, artigos de atualização, 
artigos de revisão, resenhas, relatos de experiências, depoimentos 
e entrevistas) relacionados a temáticas de políticas públicas nas 
diferentes dimensões sociais. Constitui-se em canal para veiculação de 
novos conhecimentos e experiências sobre a temática, promovendo 
o intercâmbio nacional e internacional, especialmente no contexto da 
América Latina, e, ainda, em canal para a qualificação das diversas 
vozes e discursos produzidos no âmbito dessas políticas. 

Os textos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores. 
As opiniões neles emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto 
de vista da FaPP/CBH/UEMG.

É permitida a reprodução total ou parcial desta Revista, desde que a 
fonte seja citada.

----------------------------------------------------------------------------------
El La Revista “Perspectivas em Políticas Públicas”, es una publicación  
bilingüe (portugués y español) editada semestralmente, por la 
FaPP/CBH/UEMG, que se dedica a divulgar textos inéditos (artículos 
científicos, artículos de actualización, artículos de revisión, reseñas, 
relatos de experiencias, declaraciones y entrevistas) relacionados 
con la temática de políticas públicas en distintas dimensiones 
sociales. Constituye un canal para difundir nuevos conocimientos 
y experiencias sobre el tema, promoviendo el intercambio nacional 
e internacional, especialmente en el contexto de América Latina, 
además de ser un vehículo para la calificación de diversas voces y 
discursos producidos en el ámbito de estas políticas. 

Los autores de los textos publicados en la referida Revista se 
responsabilizan por entero de sus producciones. Las opiniones que 
en ellos se emiten, no coinciden siempre con el punto de vista de la 
FaPP/CBH/UEMG.



Se permite reproducir total o parcialmente esta Revista, siempre que 
se cite la fuente.
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EDITORIAL
EDITORIAL

Admardo B. Gomes Júnior 
Carmem Lúcia Freitas de Castro

Caros leitores,

O Comitê Editorial da Revista PPP elege, a cada número, um professor 
para a apresentação da revista. Vários critérios são considerados 
na escolha, e o principal deles é a identidade deste com os temas 
abordados no bojo do periódico.

O editorial do 14º número da Revista Perspectivas em Políticas Públicas 
– PPP seria elaborado pela Professora Ana Adelina Lins, a quem o 
Comitê encaminhou solenemente o convite. Infelizmente, o tempo 
não foi suficiente. Mas o foi para todas as suas ações nesta Faculdade 
e na UEMG. Se a PPP pretende construir e disseminar conhecimentos, 
ninguém fez isto de forma melhor e mais digna do que a professora 
Ana Adelina. Pilar das grandes ações da Universidade, alicerçou as 
decisões, normatizações e rumos tomados; influenciou e direcionou 
os mais importantes momentos da vida acadêmica. Um editorial com 
sua assinatura, com certeza, nos apontaria novos caminhos para a 
consecução dos objetivos que tanto perseguimos. De seu imenso 
legado, herdamos a certeza de que a ética e o comprometimento 
devem ser requisitos incondicionais para o perfil de formadores e 
transformadores. 

Na sua impossibilidade, assumimos a honra de escrever este editorial 
e com imensa satisfação e gratidão apresentar o 14º número da 
Revista Perspectivas em Políticas Públicas – PPP. 
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Gostaríamos também de deixar marcado aqui nossos mais sinceros 
sentimentos pela lamentável perda do nosso revisor para o espanhol, 
o Sr. Jorge Carlos Serrallach, que esteve conosco desde o número 10 
da revista e faleceu no mês de agosto. Queremos também comunicar 
que, a partir do presente número, contaremos com as preciosas 
contribuições de Jaime Fiesco Luna, na revisão para o espanhol; e 
de Daniela Soares dos Santos, secretariando o comitê editorial. Aos 
novos colaboradores da revista desejamos as boas-vindas.

Este número, que fecha o 7º ano da Revista PPP, traz preciosas 
reflexões no campo das Políticas Públicas, reafirmando a vocação desta 
revista como veículo de difusão do conhecimento e das experiências 
neste campo em toda sua pluralidade, interdisciplinaridade e nas 
mais diferentes esferas em que este debate se dá. 

Neste sentido, Aline Sartorel e Patrícia Follmann, em Os fatores 
extramuros e seus impactos no IDEB na mesorregião oeste de 
Santa Catarina, nos apresentam uma reflexão crítica sobre o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica.  A pesquisa foi realizada 
sobre a população do oeste Catarinense e contrasta, à ótica avaliativa 
do instrumento, elementos que extrapolam os muros da escola e 
impactam o índice. O artigo termina lembrando muito oportunamente 
uma frase de Hannah Arendt que não nos deixa cindir educação e 
sociedade. 

Ainda no campo da educação, Cynthia Rúbia Braga Gontigo, em 
Representação política em espaços participativos instituídos: 
estudo exploratório em Conselhos Municipais de Educação, busca 
lançar novas luzes sobre representação e participação no âmbito 
da educação municipal na região metropolitana de Belo Horizonte. 
Investigando o trabalho dos conselheiros educacionais, a autora 
nos mostra, entre outros dados e análises, como a composição, as 
competências e o distanciamento dos segmentos representados 
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impactam na efetividade dos conselhos municipais de educação 
como espaços participativos. 

No artigo Estratégias de enfrentamento à extrema pobreza em 
Curitiba sob a perspectiva dos gestores da Assistência Social: 
um olhar sobre a Ação Brasil Carinhoso, Maria Derli de Oliveira 
Morais e Rosely Bittencourt abordam as atuais políticas brasileiras 
de enfrentamento à pobreza pela transferência de renda. O cenário 
curitibano da Regional Pinheirinho é tomado como campo de 
pesquisa não apenas para demonstrar o perfil das famílias atendidas, 
mas sobretudo para trazer, numa perspectiva mais qualitativa, as 
percepções dos gestores públicos locais destes programas.

Maria Esperança de Paula e Regina Mara Ribeiro Cruz tomam a 
Educação a Distância na formação universitária como objeto de 
investigação. Educação a Distância: uma alternativa de formação 
inicial e continuada na Universidade do Estado de Minas Gerais 
perpassa, no contexto atual da educação em face das novas 
tecnologias, os desafios para as políticas públicas em efetivar 
uma prática ética e comprometida com o sujeito histórico em seu 
contexto. O último artigo deste número, assinado por Taiane Faustino 
e intitulado Intersetorialidade no cenário do Sistema Único de 
Assistência Social: um diálogo com a literatura atual, problematiza 
as diferentes concepções de intersetorialidade no campo das políticas 
públicas e mais precisamente da assistência social.  

Na seção Ponto de Vista, podemos apreciar dois trabalhos. 
Primeiro, Eugênio Magno de Martins de Oliveira nos apresenta suas 
consideração em Letramento comunicacional como princípio ético 
para o aprendizado da cidadania e construção da democracia. Neste 
ensaio, a instrumentalização da comunicação social é criticada e 
contra ela o autor defende práticas comunicacionais mais cidadãs. 
Finalmente, Eleonora Fernandes Rennó apresenta reflexões sobre o 
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voto e o processo eleitoral brasileiro numa abordagem fundamentada 
na Constituição e nas demais legislações que constituem o marco 
legal do Direito Eleitoral Brasileiro. 

_______________________________________________________

Apreciados Lectores, 

El Comité Editorial de la Revista PPP elige, en cada número, un 
profesor para la presentación de la revista. Varios criterios son 
considerados en la selección, y el principal entre ellos es la identidad 
de éste con los temas abordados en el meollo de la publicación 
periódica.

El editorial del 14º número de la Revista Perspectivas en Políticas 
Públicas – PPP sería elaborado por la Profesora Ana Adelina 
Lins, a quien el Comité encaminó solemnemente la invitación. 
Desgraciadamente, el tiempo no fue suficiente. Mas sí lo fue para 
todas sus acciones en esta Facultad y en la UEMG. Si la PPP pretende 
construir y diseminar conocimientos, nadie hizo esto mejor y de forma 
más digna que la profesora Ana Adelina. Pilar de las grandes acciones 
de la Universidad, fundamentó las decisiones, normativas y rumbos 
tomados; inflluenció y encaminó los más importantes momentos 
de la vida académica. Un editorial con su firma, seguramente nos 
señalaría nuevos caminos para la consecución de los objetivos que 
tanto perseguimos. De su inmenso legado, heredamos la certeza 
de que la ética y el compromentimiento deben ser requisitos 
incondicionales para el perfil de formadores y transformadores.

En su imposibilidad, asumimos el honor de escribir este editorial y 
con inmensa satisfacción y gratitud presentar el 14º número de la 
Revista Perspectivas en Políticas Públicas – PPP.

Nos gustaría registrar aquí también nuestros sentimientos de pesar 
por  la pérdida súbita de nuestro revisor de español, don Jorge Carlos 
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Serrallach, que estuvo con nosotros desde el número 10 de la revista 
hasta su fallecimiento ocurrido el mes de agosto pasado. Al mismo 
tiempo queremos comunicar que, a partir del presente número, 
contaremos con las valiosas contribuciones de Jaime Fiesco Luna, en 
la versión española; y de Daniela Soares dos Santos, como secretaria 
del comité editorial. A los nuevos colaboradores de la revista les 
damos la bienvenida.

Este número, que cierra el 7º año de la Revista PPP, trae preciosas 
reflexiones en el campo de las Políticas Públicas, reafirmando la 
vocación de esta revista como vehículo de difusión del conocimiento 
y de las experiencias en este campo en toda su pluralidad, 
interdisciplinariedad y en las más diferentes esferas en que sucede 
este debate.

En este sentido, Aline Sartorel y Patricia Follmann, en Los factores 
extramuros y sus impactos en el IDEB en la mesorregión oeste de 
Santa Catarina, nos presentan una reflexión crítica sobre el índice 
de Desarrallo de la Educación Primaria. La investigación fue realizada 
sobre la populación del oeste Catarinense y contrasta, a la óptica 
evaluativa del instrumento, elementos que extrapolan los muros de 
la escuela e impactan el índice. El artículo termina recordando muy 
oportunamente una frase de Hannah Arendt que no nos deja separar 
educación y sociedad.

Aún en el campo de la educación, Cynthia Rúbia Braga Gontijo, en 
Representación política en espacios participativos instituidos: estudio 
exploratorio en Concejos Municipales de Educación, busca lanzar 
nuevas luces sobre representación y participación en el ámbito de la 
educación municipal en la región metropolitana de Belo Horizonte. 
Investigando el trabajo de los consejeros de educación, la autora 
nos muestra, entre otros datos y análisis, cómo la composición, las 
competencias y el distanciamiento de los segmentos representados 
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impactan en la efectividad de los concejos municipales de educación 
como espacios participativos.

En el artículo Estrategias de confrotamiento a la extrema pobreza 
en Curitiba bajo la perspectiva de los gestores de la Asistencia 
Social: una mirada sobre la Acción Brasil Cariñoso, María Derli de 
Oliveira Morais e Rosely Bittencourt abordan las actuales políticas 
brasileñas de enfrentamiento a la pobreza por la transferencia de 
renta. El escenario curitibano de la Regional Pinheirinho es tomado 
como campo de investigación no apenas para demostrar el perfil de 
las familias atendidas, mas sobre todo para traer, en una perspectiva 
más cualitativa, las percepciones de los gestores públicos locales de 
estos programas. 

María Esperanza de Paula y Regina Mara Ribeiro Cruz toman la 
Educación a Distancia en la formación universitaria como objeto de 
investigación. Educación a Distancia: una alternativa de formación 
inicial y continuada en la Universidad del Estado de Minas Gerais 
recorre, en el contexto actual de la educación en razón de las nuevas 
tecnologías, los desafíos para las políticas públicas en efectivar una 
práctica ética y comprometida con el sujeto histórico en su contexto. 
El último artículo de este número, firmado por Taiane Faustino y 
titulado, Intersectorialidad en el escenario del Sistema Único de 
Asistencia Social: un diálogo con la literatura actual, problematiza 
las diferentes concepciones de intersectorialidad en el campo de las 
políticas públicas y más precisamente de la asistencia social.

En la sección Punto de Vista, podemos apreciar dos trabajos. En 
primer lugar, Eugenio Magno de Martins de Oliveira nos presenta sus 
consideraciones en Letramiento comunicacional como principio ético 
para el aprendizaje de la ciudadanía y construcción de la democracia. 
En este ensayo, la instrumentalización de la comunicación social es 
criticada y contra ella el autor defiende prácticas de comunicación 
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más ciudadanas. Finalmente, Eleonora Fernandes Rennó presenta 
reflexiones sobre el voto y el proceso electoral brasileño en un abordaje 
fundamentado en la Constitución y en las demás legislaciones que 
constituyen el marco legal del Derecho Electoral Brasileño.
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OS FATORES EXTRAMUROS E SEUS IMPACTOS 
NO IDEB NA MESORREGIÃO OESTE DE SANTA 
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Patrícia Follmann**

RESUMO

O presente artigo organiza-se em torno dos fatores extramuros e 
seus impactos no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica) em dezoito municípios da grande Mesorregião Oeste 
de Santa Catarina, considerando suas múltiplas significações e 
dimensões. Para tanto, apresenta o horizonte teórico-conceitual 
da temática, desenvolve a perspectiva de uma escola de qualidade 
e socialmente referenciada e apresenta dimensões intra e 
extraescolares, fundamentais para a construção de uma educação 
de qualidade para todos, no contexto histórico, político, econômico 
e cultural da região pesquisada. Trata-se de parte de um estudo 
que vem adquirindo uma crescente visibilidade e centralidade no 
quadro dos debates, das decisões e das práticas educativas nas 
escolas: focar a prática pedagógica para as avaliações em larga 
escala ou respeitar a autonomia pedagógica dos docentes? A 
responsabilização do professor e da escola pelos índices bons ou 
deficitários é apenas mais uma face do movimento mais amplo na 
gestão pública. Os índices passam a ser entendidos como um valor 

I O presente estudo foi realizado com apoio do Programa Observatório da Educação, 
da Coordenação e Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Brasil. 
Projeto “Indicadores da Qualidade do Ensino Fundamental na Mesorregião de Santa 
Catarina: estratégias e ações na rede pública municipal de ensino (2010-2014)”.
* Tutora de Pedagogia na UNIASSELVI/ Herval do Oeste-SC.
** Bolsista de Pesquisa da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), 
Campus São Miguel do Oeste.
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que deve guiar as políticas públicas para a educação, como uma 
forma de prestação de contas à sociedade. A responsabilização, a 
desautorização e a naturalização recebem uma importância cada 
vez maior neste contexto, ignorando os fatores extramuros que 
impactam nos índices. 

Palavras-Chave:  Avaliação. Responsabilização. Fatores 
extramuros. Práticas Educativas.

LOS FACTORES EXTRAMUROS Y SUS IMPACTOS EN EL IDEB 
EN LA MESORREGIÓN OESTE DE SANTA CATARINA1

RESUMEN

El presente artículo se organiza alrededor de los factores 
extramuros y sus impactos en el IDEB en dieciocho municipios 
de la gran Mesorregión Oeste de Santa Catarina, considerando 
sus múltiples significaciones y dimensiones. Para eso, presenta 
el horizonte teórico-conceptual de la temática, desarrolla la 
perspectiva de una escuela de calidad y socialmente referenciada y 
presenta dimensiones intra y extraescolares fundamentales para la 
construcción de una educación  de calidad para todos, en el contexto 
histórico, político, económico y cultural de la región pesquisada. Se 
trata de parte de un estudio que viene adquiriendo una creciente 
visibilidad e importancia en el cuadro de los debates, de las 
decisiones y de las prácticas educativas en las escuelas: ¿enfocar la 
práctica pedagógica para las evaluaciones en gran escala o respetar 
la  autonomía pedagógica de los docentes? La responsabilización 
del profesor y de la escuela por los índices buenos o deficitarios es 

1 Este estudio fue realizado con apoyo del Programa Observatorio de la Educación, 
de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior – CAPES/
Brasil. Proyecto “Indicadores de la Calidad de la Enseñanza Primaria en la Mesorregión 
de Santa Catarina: estrategias y acciones en la red pública municipal de enseñanza 
(2010 - 2014).
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apenas una faceta más del movimiento más amplio en la gestión 
pública. Los  índices pasan a ser entendidos como un valor que 
debe guiar las políticas públicas para la educación, como una forma 
de prestación de cuentas a la sociedad. La responsabilización, la 
desautorización y la naturalización reciben una importancia cada 
vez mayor en este contexto, ignorando los factores extramuros que 
impactan en los índices.

Palabras-clave: Evaluación. Responsabilización. Factores 
extramuros. Prácticas Educativas.

EXTRAMURAL FACTORS AND THEIR IMPACTS ON 
BRAZILIAN BASIC EDUCATION DEVELOPMENT 
INDEX IN THE WEST MESOREGION OF SANTA 

CATARINA/BRAZIL

ABSTRACT

This article deals with the extramural factors and their impact 
on the Brazilian Basic Education Development Index (IDEB) in 
eighteen municipalities in the West mesoregion of the state of Santa 
Catarina (BR) considering its multiple significances and dimensions. 
It presents the theoretical and conceptual horizon of the theme, it 
also develops the perspective of a quality and social school besides 
presenting inter and extra-school dimensions that are crucial to 
construct quality education for everybody in the historical, political, 
economic and cultural context of that region. This study is becoming 
visible and central in the debate, decisions and educational practice 
arena of schools - what is the best choice: to center pedagogical 
practices to broader evaluations or to respect teachers’ pedagogical 
autonomy? Making teachers and schools responsible for good or bad 
indicators is only one side of the coin of a broader movement in public 
administration. The indicators are understood as a value guiding 
educational public policies and they function as a way of rendering 
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accounts to society. Responsibilization, undermining of authority and 
naturalization are given much importance in this context, and the 
extramural facts that have an impact in the indexes are ignored. 

Keywords:  Evaluation. Responsibilization. Extramural factors. 
Educational  Practices.

1  INTRODUÇÃO

Compreender que o ser humano se constitui culturalmente a partir 
das relações que estabelece historicamente representa uma ação 
importante para a compreensão dos aspectos socioculturais de uma 
região. Parte-se da reflexão de que o homem, como ser social e 
detentor de múltiplos conhecimentos, está em contínua formação. 
Emergem, dessa afirmação, categorias, tais como: educação 
não formal e formal; variantes econômicas e culturais; iniciativas 
comunitárias, e valores dos grupos específicos que compõem um 
espaço delimitado.  

O presente artigo expressa um conjunto de fatores que interferem 
na Avaliação das Escolas, conhecida como Prova Brasil, que constitui 
peça primordial da política de acompanhamento e monitoramento 
da qualidade da educação básica no Brasil. Essa avaliação em larga 
escala também faz parte da composição do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB). As informações coletadas a partir da 
decodificação dos Microdados de 2009 e 2011, no sítio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP), e fornecidas (alimentadas) 
pelos Sistemas Municipais de Ensino, Gestores Escolares e Alunos, 
dão uma noção da educação em dezoito municípios, do total de 118, 
que compõem a grande mesorregião Oeste de Santa Catarina.

Constitui-se numa reflexão acerca do saber transmitido pela 
tradição, pela interação com as mídias, pelas habilidades múltiplas 
dos gestores, professores e sistema municipais de educação. Realça 
iniciativas institucionais e os fatores extramuros da escola como 
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elementos que repercutem no processo de aprendizagem dos alunos 
e na avaliação final das escolas e redes de ensino.

2 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA

Avaliação designa o ato que determina a condição, qualidade, 
extensão, valor e outros aspectos e que, portanto, implica julgamento, 
orientação e apreciação. “Avaliar consiste em emitir um juízo de valor 
apoiado em dados e informações pertinentes [...] tendo em vista 
produzir efeitos e resultados concretos.” (FREITAS, 2007, p. 4). 

É possível que um dos termos que mais gere discussão e polêmica 
no tocante à educação seja justamente o da avaliação. Isto se 
refere tanto à avaliação em sala de aula com um pequeno grupo, 
quanto àquela realizada na escola como um todo, bem como, mais 
recentemente, a avaliação em larga escala, abrangendo o país inteiro. 

Klein e Fontavine (1995), ao se reportarem sobre a questão, 
enfatizam que a avaliação realizada em nível nacional busca fornecer 
diagnósticos e subsídios para a manutenção e o monitoramento 
do sistema educacional por meio de informações periódicas, 
comparáveis com os demais aspectos da educação. Esse tipo de 
avaliação objetiva, ainda, aferir o desenvolvimento de uma população 
em um determinado momento, observando-se sua evolução ou suas 
maiores dificuldades. 

Conforme Freitas, as avaliações em larga escala começaram a ser 
usadas com mais efetividade, no Brasil, a partir de 1980, com o 
objetivo de se concretizarem como um caminho a ser seguido para 
a solução dos problemas educacionais mais recorrentes, elevando, 
desta forma, os padrões de desempenho e qualidade da educação. 
“A avaliação em larga escala emerge, firma-se e opera como ação 
educativa estatal na regulação da educação básica brasileira”. 
(FREITAS, 2007, p. 2).
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Costa (2009, p. 20) diz ainda que a avaliação em larga escala deve 
ser entendida “[...] enquanto uma política educacional inserida numa 
contextualização atual [...]”, ou seja, tratada também como uma 
questão política. 

No Brasil, são aplicadas diversas avaliações deste cunho. No que 
refere à Educação Básica, pode-se destacar a Provinha e a Prova 
Brasil, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o ENCCEJA 
(Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos). 

A Provinha Brasil é aplicada aos alunos do segundo ano do ciclo de 
alfabetização (que, segundo o Plano Nacional de Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC)), vai até os oito anos de idade, o que compreende 
o término do 3° ano dos anos iniciais do ensino fundamental) nas 
escolas públicas desde 2008. Ela é realizada no início e ao término do 
ano letivo a fim de diagnosticar o nível de aprendizagem e evolução 
dos educandos no que diz respeito à leitura, bem como diagnosticar 
insuficiências e dificuldades com a leitura, a escrita e a matemática, 
por meio de 20 questões baseadas em habilidades consideradas 
essenciais no processo de alfabetização. 

Segundo a Matriz de Referência, os alunos devem reconhecer letras 
e sílabas, estabelecer relações entre as letras e suas representações 
gráficas e sonoras, ler palavras e frases, localizar informações 
explícitas e implícitas nos textos, entre outras habilidades, além 
de resolver questões e contas matemáticas de subtração, adição, 
multiplicação e divisão, reconhecer figuras geométricas, gráficos 
e tabelas e ter capacidade de relacionar unidades de medida 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA, 2011).

Os resultados podem identificar em que nível de desempenho em 
alfabetização os alunos se encontram, dentre cinco deles. Com eles, 
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gestores e professores têm as condições básicas para intervir no 
processo e alcançar as metas almejadas pelo PNAIC, planejando 
também a formação continuada para os educadores, diminuindo 
os problemas encontrados na alfabetização e letramento iniciais, 
melhorando, desta forma, a qualidade educacional.

Já a Prova Brasil e o Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica) têm como objetivo principal avaliar a qualidade do ensino 
que o sistema educacional brasileiro oferece. São aplicados testes 
e questionários padronizados, nos quais estudantes de quinto e 
nono ano do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio 
respondem a itens de língua portuguesa e matemática. As questões 
de língua portuguesa focam a leitura; e as de matemática, a resolução 
de problemas. Além dessas questões, os estudantes informam 
fatores que podem estar ligados ao desempenho. Professores e 
diretores também respondem um questionário que trata de dados 
demográficos, perfil profissional e condições de trabalho.

Freitas afirma que “A avaliação em Larga escala, do tipo Saeb, é um 
instrumento de acompanhamento global de redes de ensino com o 
objetivo de traçar series históricas do desempenho dos sistemas, que 
permitam verificar tendências ao longo do tempo, com a finalidade 
de reorientar políticas públicas.” (FREITAS et al., 2009, p.47).

Dessa forma, as informações coletadas podem auxiliar os órgãos 
competentes a aprimorar a qualidade da educação e reduzir as 
desigualdades, corrigindo os problemas, identificados e ajudando nas 
áreas com maiores debilidades. As médias de desempenho nessas 
avaliações “[...] subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), ao lado das taxas de aprovação nessas 
esferas.” (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2011). 
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No tocante ao Ensino Médio, a avaliação em larga escala tem 
como objetivo democratizar o acesso ao ensino superior, a fim de 
possibilitar a mobilidade acadêmica, a qualificação e a reestruturação 
dos currículos desta etapa da Educação Básica. 

Pessoas que já cursaram a educação básica também podem realizar 
a avaliação, uma vez que ela pode ser um meio de ingressar no 
ensino superior, independentemente da faixa etária do indivíduo. A 
partir de 2009, o ENEM instituiu-se, visando à certificação do ensino 
médio para pessoas acima de 18 anos que não concluíram esta etapa 
na idade adequada.

O Exame Nacional do Ensino Médio, criado em 1998, é aplicado 
anualmente e tem seus conteúdos divididos em quatro áreas: 
Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Matemática e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências 
Humanas e suas tecnologias. Além dessas questões (que somam 
180 questões de múltipla escolha e são divididas em dois dias de 
exame), no segundo dia de provas os participantes redigem uma 
redação sobre um tema atual pré-determinado. 

Considerando que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) também 
corresponde à educação básica, pode-se dizer que o ENCCEJA é mais 
uma avaliação diagnóstica em larga escala desta etapa da educação. 
De acordo com INEP/2011, o Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é uma avaliação 
gratuita e voluntária, destinada àqueles que não concluíram seus 
estudos na idade certa, que serve de referência nacional para aferir 
competências, habilidades e saberes adquiridos tanto no processo 
escolar quanto no extraescolar.

Com o ENEM, tem-se a possibilidade de certificação do Ensino Médio; 
o ENCCEJA, por sua vez, certifica a conclusão do Ensino Fundamental 
para as pessoas com mais de 15 anos de idade. De acordo com 
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o INEP (2011), responsável pela elaboração desta prova, ela se 
constitui de 30 questões objetivas e de uma redação. Os itens de 
múltipla escolha se referem a Línguas (portuguesa, inglesa e artes), 
Matemática, História e Geografia e Ciências Naturais, tendo como 
base os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Dentre as provas apresentadas, pode-se dizer que a Prova Brasil 
e o Saeb constituem informações mais amplas, abrangendo o país 
inteiro, incluindo municípios, estados e as próprias escolas. Desta 
forma, trata-se de um diagnóstico da educação brasileira como um 
todo sem, com isso, buscar classificações. A Provinha Brasil pode ser 
usada somente por uma instituição ou município, a fim de auxiliar 
os educadores e gestores. Isso mostra que a Provinha Brasil não faz 
parte da “medição” do IDEB.  

Para calcular o IDEB são usadas as notas de desempenho dos alunos 
na Prova Brasil (5° e 9° ano, para cálculos dos municípios e escolas) 
e do Saeb (5° e 9° ano do ensino fundamental e 3ª série do ensino 
médio, para calcular o índice estadual e nacional) e as taxas de 
aprovação escolar. A frequência nas aulas é outro fator necessário 
para que se obtenha um IDEB elevado, que é apresentado com notas 
de zero a dez a cada dois anos. 

O IDEB foi criado em 2007, usando as notas das avaliações aplicadas 
em 2005, a fim de medir a qualidade das escolas e de cada rede de 
ensino separadamente e também em um âmbito mais abrangente. 
Com as notas em mãos, municípios, estados e federação podem 
melhorar a educação, buscando atingir a nota 6 até o ano de 
2022, o que significa possuir a mesma nota quantitativa dos países 
desenvolvidos. Vale ressaltar que todos os municípios brasileiros 
estão inscritos nas avaliações necessárias para o cálculo do IDEB.

Apesar das diferenças entre as avaliações, elas têm um aspecto em 
comum: são todas aplicadas no país, o que implica uma série de 
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características. O fato de serem avaliações deste tipo, inevitavelmente 
lhes competem elementos a favor e contra, uma vez que se trata de 
um processo complexo.

Quanto aos aspectos positivos, pode-se destacar que as avaliações 
em larga escala são pensadas a partir dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei n° 9.394/96). As questões que constituem estas provas são 
elaboradas com base em um estudo minucioso da legislação e da 
literatura pertinente, ou seja, não são “inventadas do nada”, elas têm 
teorias a seguir. 

Além disso, “[...] estes instrumentos de avaliação publicitam aos 
pais, professores, empresários, mídia e demais atores sociais, a 
situação atual da educação escolar, bem como onde estão e quem 
são as melhores instituições de ensino [...].” (COSTA, 2009, p. 18). 
Tendo-se em vista esta proposta, pode-se dizer que elas promovem 
a equidade, a justiça e oportunidade e acesso e permanência igual 
para todos. 

Esses testes estimulam a competição entre as escolas, municípios e 
até mesmo entre os estados. Não se pretende, com isso, confrontar 
alunos, professores e gestores, mas sim permitir um diálogo 
constante. Trata-se de um aspecto positivo à medida que esta 
competição gere interpretações e análises que culminem em ações 
efetivas na melhoria da educação em cada um dos alcances.

A avaliação em larga escala é, portanto, um meio essencial para 
que se busque a qualificação dos sistemas de ensino, quando seus 
dados são usados da maneira correta. Vianna citado por Freitas 
considera que essa forma de avaliação é: “[...] indispensável [...] para 
acompanhar as atividades curriculares que levam à concretização da 
aprendizagem escolar e, assim, corrigir possíveis desvios.” (VIANNA, 
1989, p. 33 apud FREITAS, 2007, p. 31).
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No entanto, sabe-se que estas avaliações trazem consigo alguns 
pontos negativos, dentre os quais se pode citar que a avaliação 
deveria ser um juízo de qualidade e não de quantidade para tomada 
de decisões.  A avaliação deveria ajudar professores e gestores a 
entender seus alunos, e os órgãos competentes a entender a educação 
como um todo. Entretanto, muitas vezes a avaliação é vista como um 
castigo passando, segundo Kellaghan (2001 apud VIANNA, 2003, p. 
44): “[...] a concentrar-se, sobretudo no desempenho institucional e 
no dos sistemas, como sucede igualmente em outras avaliações com 
objetivos mais amplos [...]”, o que aponta uma preocupação com os 
números e não com a qualidade educacional brasileira.

Outra questão é que esses testes, medidos por números e cálculos, 
deixam a desejar, pois não levam em consideração o meio em 
que vive o aluno que realizou a prova, não busca compreender 
a realidade em que ele está inserido, nem os problemas sociais, 
familiares, históricos e outros que fazem parte da vida dele. Apenas 
números não conseguem definir por que a média de uma escola ou 
município é elevada e a de outra está abaixo do esperado. Para que a 
educação melhore, de fato, esses aspectos precisam ser considerados 
e compreendidos. Só se pode mudar algo quando se conhece do 
que se trata. Não se pode considerar uma questão isoladamente, 
admitindo-se seu erro ou acerto, pois se trata de analisar um conjunto 
de situações, dentro das experiências do educando. 

Outro ponto que poderia melhorar nas avaliações em larga escala 
são as questões. Apesar de boas em conteúdo, a maior quantidade 
é objetiva. Poderia haver mais itens dissertativos, uma vez que, 
desta forma, os alunos descreveriam, discutiriam, comparariam e 
sintetizariam, o que permitiria processos mentais superiores e não 
acertos casuais (“chute”). (HAYDT, 2008, p. 117).
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Portanto, deve haver maior integração entre a prática do aluno na 
escola e a sociedade. Muitas vezes esta integração não acontece; 
na verdade, há casos em que ela se encontra fragmentada. Os 
conteúdos propostos nas avaliações precisam ter relevância para 
o aluno; este precisa encontrar uma relação entre sua vivência 
extraescolar e a escola. Contudo, é difícil aplicar uma prova em nível 
nacional, pois as realidades não são iguais umas às outras, mesmo 
que seja importante que os alunos conheçam vivências diferentes 
das quais estão habituados.

Tudo o que foi exposto mostra que “as avaliações apontam problemas, 
mas não os solucionam [...].” (VIANNA, 2003, p. 43). Mesmo assim, a 
avaliação em larga escala é um instrumento importante para pensar 
políticas educacionais renovadas, programas e encaminhamentos e 
decisões, ou seja, ações efetivas realizadas após os atos de reflexão 
e autocrítica. Trata-se de encontrar caminhos para a qualidade da 
educação no Brasil, que podem não ser tão simples:

Resolver o problema da educação básica requer 
convencer os brasileiros de que é preciso cobrar 
um ensino de qualidade. [...] Quando pais, 
empresários, sindicatos, imprensa e outros 
cobrarem para valer, a educação mudará, sem 
fórmulas mágicas, apenas com desvelo, cobrança 
e presença. (BRASIL, 1994, p. 823-824).

Entretanto, a avaliação precisa, antes de tudo, ser compreendida 
como um importante instrumento, ou seja, como algo inerente 
aos processos cotidianos e aprendizagens; precisa estar articulada 
com todos os sujeitos da qual faz parte na busca de estratégias 
pedagógicas para melhorar a qualidade tão desejada. Porém, as 
peculiaridades regionais e os fatores socioeconômicos, históricos e 
culturais podem impactar nesses índices, como veremos a seguir.
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3 IMPACTO DOS FATORES SOCIOCULTURAIS NO RESULTADO 
DO IDEB NA MESORREGIÃO OESTE DE SANTA CATARINA

A mesorregião do Oeste de Santa Catarina aparece na I década do 
século XX, no cenário nacional, como recorte geográfico e espaço 
de acolhimento de populações desterritorializadas de migrantes 
italianos, alemães e poloneses, descendentes da II e III gerações de 
imigrantes que povoaram a encosta inferior do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina, no século XIX. 

A região teve sua colonização oficial a partir da primeira metade do 
século XX e atualmente sofre uma retração demográfica em vários 
municípios em função do modelo de desenvolvimento agroexportador 
(celulose, fruticultura, leite, suínos e aves), que exigem a denominada 
“população necessária”, gerando exclusão e abandono do campo.

Os dados da Tabela 1 permitem verificar a evolução do quadro 
populacional de cada um dos dezoito municípios pesquisados, 
considerando-se os registros de 1991 e 2010.

Tabela 1 – População total, urbana e rural dos municípios 
pesquisados – 1991 e 2010

Municípios
1991 2010

Cresci-
mento 

no perío-
do 

(%)

Grupo 
popula-
cional

(1, 2 e 
3)*

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

1. Calmon 2. 653 - - 3.380 2.115 1.272 27,40% 1

2. Caxambu 
do Sul 8. 532 2 .392 6. 140 4.401 2.155 2.256 -48,42% 1

3. Concórdia 64 338 36 
.271

28. 
067 68.621 54.865 13.756 6,66% 3

4. Dionísio 
Cerqueira 13 720 5.233 8.487 14.811 10.191 4.620 7,95% 2

5. Entre Rios 2. 929 3.018 928 2.090 3,04% 1

6. Formosa 
do Sul 2. 981 2.601 1.084 1.517 -12,75% 1
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7. Galvão 7. 069 2 .627 4.442 3.475 2.347 1.125 -50,84% 1

8. Ibiam 2. 066 1.945 695 1.250 -5,86% 1

9. Itapiranga 21 355 5 .360 15.995 15.430 7.616 7.793 -27,75% 2

10. Joaçaba 28 139 23 
.211 4.928 27.005 24.924 2.096 -4,03% 2

11. Lebon Régis 10 804 4 .415 6.389 11.838 7.522 4.316 9,57% 2

12. Lindóia 
do Sul 5. 278 1 .172 4.106 4.642 1.930 2.712 -12,05% 1

13. Palmitos 17 749 6.859 10.890 16.021 9.871 6.149 -9,74% 2

14. Santa 
Terezinha do 

Progresso
4. 079 2.896 539 2.357 -29,00% 1

15. São Louren-
ço do Oeste 23 181 10. 

178 13.003 21.797 16.800 4.912 -5,97% 2

16. São Miguel 
do Oeste 42 242 25. 

638 16.604 36.295 32.065 4.241 -14,08% 3

17. Vargem 
Bonita 5. 788 4 .795 2.677 2.116 -17,16% 1

18. Videira 35 922 27. 
234 8.688 47.204 42.856 4.332 31,41% 3

* Agrupamento dos municípios por número de habitantes: 
1 – Municípios com até 10 000 hab.
2 – Municípios de 10 000 a 30 000 hab.
3 – Municípios acima de 30 000 hab.

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1991; 2000; 2010.

Com relação à dinâmica populacional, 10 dos 18 municípios 
apresentaram um decréscimo populacional, entre 0,02% a 54,4%. 
Dentre os municípios que apresentaram esse decréscimo, a maioria 
são aqueles que possuem uma população de até 10.000 habitantes. 
Dentre os municípios que possuem mais de 30.000 habitantes, apenas 
São Miguel do Oeste sofreu uma diminuição de sua população. Em 
todos os municípios constata-se uma queda na população rural. 
Dentre os municípios que apresentaram aumento da população total, 
destacam-se Calmon, Videira e Santa Terezinha do Progresso, que 
tiveram um crescimento superior a 25%.  

A diminuição da população dos municípios e o fluxo migratório 
têm gerado uma população não estável de alunos nas escolas. 
Os trabalhos sazonais (períodos de colheita da maçã e outros), 
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aliados à instabilidade do setor agropecuário, têm gerado uma 
população flutuante e são apontados pelas escolas como fator que 
impacta na avaliação do IDEB. Gestores e professores apontam o 
“desenraizamento” das crianças e a falta de laços sócio-históricos 
com o lugar como elementos negativos para a aprendizagem.

Outro elemento, apontado nas visitas às escolas pesquisadas e 
verificáveis na tabela a seguir, é o baixo índice da escolaridade dos 
pais dos alunos. Percebe-se que grande parte dos alunos desconhece, 
a partir da sua família, uma educação escolar mais abrangente. 

Tabela 2 – Média de anos de estudo da população adulta 
e frequência ao ensino superior - Brasil, Santa Catarina e 

municípios pesquisados – 2000

Município

Média de anos de 
estudo das pessoas 
de 25 anos ou mais 

2000

% 25 anos ou mais 
frequentando curso 

superior 2000

Brasil 5,87 1,45

Santa Catarina 6,20 1,89

Média dos 18 municípios – 
Observatório da Educação 4,91 1,01

1. Calmon 3,67 0,46

2. Caxambu do Sul 4,28 0,55

3. Concórdia 5,97 1,59

4. Dionísio Cerqueira 4,79 0,57

5. Entre Rios 3,24 0,67

6. Formosa do Sul 4,33 0,36

7. Galvão 4,57 0,94

8. Ibiam 4,59 0,39

9. Itapiranga 5,88 1,28

10. Joaçaba 7,2 2,71

11. Lebon Régis 4,12 0,53
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12. Lindóia do Sul 4,59 0,33

13. Palmitos 5,02 0,99

14. Santa Teresinha do Pro-
gresso 3,54 0,22

15. São Lourenço do Oeste 5,02 1,07

16. São Miguel do Oeste 6,27 2,17

17. Vargem Bonita 5,11 0,66

18. Videira 6,22 2,67

Fonte: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2000.

Com relação à população adulta acima de 25 anos, os 18 municípios 
apresentam uma média de anos de estudo. Apenas São Miguel do 
Oeste e Videira apresentam média de anos de estudo acima da 
média estadual. Entre Rios, Santa Terezinha do Progresso e Calmon 
possuem os menores índices. No que tange à frequência ao ensino 
superior nessa faixa etária de 25 anos ou mais, 12 dos 18 municípios 
não possuem 1% de sua população frequentando o ensino superior. 
Nesse indicador, apenas Joaçaba, São Miguel do Oeste e Videira 
superam a média estadual, tendo mais de 2% de sua população 
frequentando o ensino superior. A faixa etária de 25 anos representa 
a idade dos pais de alunos, o que implica a relação com os filhos e a 
transmissão da cultura escolarizada.

Vejamos agora o quadro que se estabelece quando da relação entre 
os resultados da Prova Brasil (2009), o IDH (2000) e PIB per capita 
(2008), conforme consta da Tabela 3.
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Tabela 3 – Relação entre os resultados da Prova Brasil 
(2009), o IDH (2000) e PIB per capita (2008) nos 

municípios pesquisados

PROVA BRASIL – 2009
PROFICIÊNCIAS MÉDIAS DOS ALUNOS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

INDICADORES SOCIO 
ECONÔMICOS

MUNICÍPIO Língua 
Portu-
guesa

Matemá-
tica

Média / 
posição

IDH / 
posição 

(2)

PIB per capita) / 
posição

1. Calmon 165,86 197,37 181,61 – 
15º

0,700 – 
15º

9.161,42 – 17º

2. Caxambu do 
Sul

194,81 213,47 204,14 
– 5º

0,764 – 
11º

11.142,92 – 15º

3. Concórdia 192,62 218,59 205,60 
– 4º

0,849 – 
3º

23.515,06 – 5º

4. Dionísio Cer-
queira 

184,24 204,32 194,28 
– 9º

0,743 – 
13º

15.064,34 – 11º

5. Entre Rios (1) 

6. Formosa do 
Sul

174,16 190,37 182,26 – 
14º

0,796 – 
9º

12.111,73 – 13º

7. Galvão 164,22 192,71 178,46 – 
17º

0,777 – 
11º

15.610,94 – 10º

8. Ibiam 186,75 215,96 201,35 
– 6º

0,809 – 
7º

14.272,92 – 12º

9. Itapiranga 202,75 225,95 214,35 
– 2º

0,832 – 
5º 

32.345,74 – 3º

10. Joaçaba 188,07 202,25 195,16 
– 8º

0,866 – 
1º

31.074,30 – 4º

11. Lebon Régis 172,06 189,72 180,89 – 
16º

0,735 – 
14º

9.655,86 – 16º

12. Lindóia do 
Sul

212,93 238,76 225,84 
– 1º

0,819 – 
6º 

19.740,67 – 8º

13. Palmitos 192,51 221,04 206,77 
– 3º

0,800 – 
8º

22.520,50 – 6º

14. Santa T. do 
Progresso 

176,07 196,49 186,28 – 
13º

0,745 – 
12º

11.452,79 – 14º

15. São Louren-
ço do Oeste

179,85 199,55 189,70 – 
11º

0,796 – 
9º

20.616,90 – 7º

16. São Miguel 
do Oeste

179,08 194,78 186,93 – 
12º

0,838 – 
4º

17.586,97 – 9º
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17. Vargem 
Bonita

171,56 214,06 192,81 – 
10º

0,791 – 
10º

41.648,62 – 1º

18. Videira 191,01 211,13 201,07 
– 7º

0,852 – 
2º

32.676,84 – 2º

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – 

INEP, 2009; PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2000.

De acordo com a Tabela 3, é possível verificar que há uma estreita 
relação entre os indicadores socioeconômicos e o desempenho dos 
alunos na Prova Brasil. Os dez primeiros colocados no ranking do 
IDH - com exceção de Formosa do Sul, São Lourenço e São Miguel 
do Oeste – estão também entre os dez primeiros colocados nas 
médias da Prova Brasil.

A tabela também ajuda a entender a questão da desigualdade 
de renda, quando comparamos o IDH e o PIB per capita. Alguns 
municípios possuem um elevado PIB que não corresponde a um 
elevado IDH, tais como, em ordem de maior disparidade: Vargem 
Bonita, Ibiam e Caxambu do Sul. Outra análise, que pode ser feita com 
relação ao município de Caxambu do Sul, é o fato deste apresentar 
baixos indicadores socioeconômicos e um bom desempenho na 
Prova Brasil. Mesmo com essas especificidades, o que predomina é 
que há uma relação entre IDH municipal e o desempenho dos alunos 
na avaliação.

Ainda pensando em qualidade, há outros aspectos fundamentais que 
necessitam ser considerados, como salienta Silva (2009, p. 225), as 
escolas devem “[...] assegurar o acesso a livros, revistas, filmes e 
equipamentos tecnológicos, valorizar o acesso ao cinema.” Quanto 
ao uso de computadores, em torno de 9% possuem essa ferramenta 
didática em casa e, desses, apenas 16% dispõem do acesso à internet 
nesta era da globalização, como se apresenta no gráfico: 
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Gráfico 01 - Acesso à internet

Fonte: Questionários Escola dos Microdados do Inep/2009.

Contudo, não se pode perder a esperança na construção da qualidade 
social na educação, pois, a exemplo do Gráfico 2 dos Microdados 
de 2011, vê-se uma ligeira melhora no que diz respeito ao uso 
dos computadores com acesso à internet em casa por parte dos 
discentes.

Gráfico 02 - Acesso à internet

Fonte: Questionários Escola dos Microdados do Inep/2011.
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É preocupante perceber ainda o não acesso à internet aos quase 
50% dos alunos das escolas pesquisadas, pois, de acordo com Demo 
(2009):

A informática educativa tem avançado nessa 
direção e comprovado que as crianças são 
capazes de avanços significativos, desde que 
devidamente motivadas. Brincando, descobrem 
relações lógicas, deduzem termos e fenômenos, 
formulam raciocínios cada vez mais complexos, 
habilitando-se desde logo ao desafio de construir 
conhecimento. (DEMO, 2009, p. 41).

Na sequência à argumentação, o autor aponta que a internet é a 
informática educativa que “[...] sinaliza um tipo de desenvolvimento 
didático que vai se impor no futuro, com respeito à disponibilidade 
crescente de matérias eletrônicas para repasse de conhecimento, 
inclusive matemática.” (DEMO, 2009, p. 41).  Tem-se, desse modo, 
abertura para outra reflexão também importante na construção 
da qualidade na educação. Trata-se da formação dos professores. 
É preciso que, nessa formação, as políticas educacionais deem 
atenção especial ao incentivo e se preocupem com as novas práticas 
pedagógicas:

Certamente, vão substituir o clássico professor 
particular, se ele apenas ensinava. Todas as 
dificuldades que os alunos têm na escola podem 
ser trabalhadas detalhadamente, com engenho e 
arte, em vídeos, disquetes, disco-laser, circuitos 
internos de televisão etc., podendo recorrer a 
tais aparatos a todo momento. Até certo ponto, 
não seria preciso “decorar”, porque a eletrônica 
disponível substitui a memorização. Trata-se, 
então, de “fazer matemática, ou seja, desvendar 
a estrutura lógica, refazer com as próprias mãos, 
aplicar e reconstruir o conhecimento, descobrir 
fórmulas alternativas, e assim por diante, se 
possível sempre em ambiente lúdico. (DEMO, 
2009, p. 41). 
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De toda sorte, no Brasil, as primeiras reflexões traçadas acerca da 
Qualidade Social encontram-se nos escritos dos autores Dourado, 
Oliveira e Santos (2007) A Qualidade da Educação: conceito e 
definições, um artigo do próprio Dourado e Oliveira (2009), intitulado 
A Qualidade da Educação: Perspectivas e Desafios, e, ainda, um 
artigo de Maria Abádia da Silva (2009), cujo título é Qualidade Social 
da Educação Pública: Algumas Aproximações. Ora, esses primeiros 
textos orientam para o nascimento da Qualidade Social nos aspectos 
extraescolares:

A influência do acúmulo de capital econômico, 
social e cultural das famílias e dos estudantes no 
processo ensino-aprendizagem. A necessidade do 
estabelecimento de políticas públicas e projetos 
escolares para o enfrentamento de questões 
como: fome, drogas, violências, sexualidade, 
famílias, raça e etnia, acesso à cultura, saúde etc. 
A consideração efetiva da trajetória e identidade 
individual e social dos estudantes, tendo em vista 
o seu desenvolvimento integral e, portanto, uma 
aprendizagem significativa. O estabelecimento 
de ações e programas voltados à dimensão 
econômica e cultural, bem como aos aspectos 
motivacionais que contribuem para a escolha e 
permanência dos estudantes no espaço escolar, 
assim como para o engajamento num processo 
ensino-aprendizagem exitoso. (DOURADO; 
OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 30). 

Pensar na Qualidade Social na Educação Brasileira pressupõe 
compreender, primeiramente, a própria comunidade, identificando 
todos os aspectos correspondentes às questões econômicas e 
culturais das pessoas que vivem em suas respectivas regiões. Além 
disso, também se passa a ter uma preocupação no cumprimento do 
direito ao acesso à Educação com Qualidade, assim como expresso 
na Constituição de 1988, contudo não existe clareza de como se 
constitui essa ideia de Qualidade na Educação. Isso se torna o ponto 
nevrálgico de toda essa discussão nas políticas públicas e, sem 
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contar, o desafio da inclusão de crianças e jovens que ainda não têm 
acesso à educação:

A garantia de padrões mínimos de qualidade, 
o que inclui a igualdade de condições para o 
acesso, permanência e desempenho escolar. 
Nessa direção, são observadas três ênfases 
ou políticas complementares: a definição e 
efetivação de diretrizes ou parâmetros curriculares 
nacionais para os níveis, ciclos ou modalidades 
de educação, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento de capacidades e competências 
gerais e específicas em todo território nacional, 
tendo em vista o mundo do trabalho e o exercício 
da cidadania; a implementação de sistema de 
avaliação que possa aferir o desempenho escolar 
e subsidiar o processo de gestão e tomada de 
decisão; a existência e efetivação de programas 
suplementares ou de apoio pedagógico, tais 
como: livro didático, merenda escolar, transporte 
escolar, modernização escolar, saúde do escolar, 
segurança na escola, dentre outros.  (DOURADO; 
OLIVEIRA; SANTOS, 2007, p. 16). 

 Todos esses aspectos salientados no âmbito do social tornam-se 
o ponto de partida para pensar a Qualidade Social na Educação e 
a chave para melhorar as notas nas avaliações externas. Contudo, 
ao analisar as políticas educacionais, são poucas as realidades que 
priorizam esses aspectos – traça-se como foco o pedagógico e a 
cobrança cai novamente sobre o professorado, deixando ausentar as 
políticas educacionais.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A complexidade da avaliação não deve tão somente se restringir 
a culpabilização dos “trabalhadores da educação” com esse 
ranqueamento externo. Haja vista toda a complexidade polissêmica 
da terminologia, acredita-se que independe das notas das avaliações 
externas no Brasil e, mais especificamente no Oeste Catarinense, 
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as escolas se preocupam com a essência toda e, por conseguinte, 
todo ambiente educativo encontra-se no rumo da Qualidade Social 
na Educação.   

Da problemática toda que envolve a educação, certamente não se 
deve achar as razões do fracasso ou do sucesso no aluno, afinal, 
ninguém nasce sem cultura. A naturalização das diferenças deve 
sempre ser questionada nessas circunstâncias. Pode-se falar da 
ausência dos pais no processo educativo, dos fatores socioeconômicos 
e sociais, da carga horária excessiva e da falta de comprometimento 
de alguns profissionais da educação, da má formação e qualificação 
do professor, da ineficiência das políticas públicas e dos homens 
públicos e, principalmente, dos que gerenciam a educação, do papel 
destrutivo de parte dos meios de comunicação de massa, entre 
outros.

O exposto neste artigo são apenas algumas luzes para entender o 
complexo processo que envolve a avaliação. Novas pesquisas são 
necessárias dentro da ideia do processo inacabado do conhecimento. 
De qualquer forma, as avaliações em grande escala deflagram ações 
em todas as instâncias da educação brasileira. Ações que extrapolam 
os muros da escola e envolvam a sociedade. Sempre é bom lembrar 
Arendt (2005): “A crise da educação é acima de tudo uma crise da 
Sociedade”. 
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RESUMO

Este trabalho situa-se no debate sobre democracia, representação e 
participação e, em específico, no campo de estudos sobre espaços 
participativos instituídos. Seu objetivo geral é compreender o exercício 
da representação de conselheiros em conselhos municipais de 
educação da Região Metropolitana de Belo Horizonte-CME/RMBH/
Minas Gerais/Brasil. Tem como objetivos específicos: analisar 
tendências relativas à representação em CME/RMBH, considerando 
suas funções, atribuições e composição. Para tanto, empreendeu-
se aprofundamento teórico sobre as tensões entre democracia 
representativa e participativa na modernidade, e estudo bibliográfico-
documental sobre conselhos de educação instituídos no Brasil 
republicano. A empiria caracterizou-se como um estudo exploratório 
sobre oito CME/RMBH-Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, 
Esmeraldas, Juatuba, Ribeirão das Neves e Sabará. Foram 
utilizados dados de questionários e entrevistas com conselheiros; e 
de documentos dos CME. Os dados sugerem que os CME possuem 
competências, predominantemente de natureza técnico-pedagógica 
e são constituídos para exercer, principalmente, as funções 
consultiva, deliberativa e normativa. Entretanto, várias atribuições 
sugerem a sobreposição dessas funções, gerando um alargamento 

* Trabalho apresentado no V Congreso Uruguayo de Ciencia Política, realizado no 
Centro de Formación de La Cooperación Española, entre os dias 7 e 10 de outubro 
de 2014, em Montevideo/Uruguai.
** Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (FAE/UFMG). Professora na Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo 
Neves”, campus Belo Horizonte, Universidade do Estado de Minas Gerais (FAE/CBH/
UEMG). 
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de competências que confunde o funcionamento dos CME com a 
atuação das secretarias municipais de educação. Teoricamente 
estes CME fazem parte do continuum de formas intermediárias, que 
conectam as dimensões da democracia representativas e direta, mas 
a configuração dada pelas competências e a composição, somadas 
ao distanciamento dos segmentos representados, impedem, na 
prática, que os conselhos sejam espaços participativos efetivos na 
medida em que restringem a participação e acentuam a distância 
entre os representantes e os representados.

Palavras-chave:  Democracia. Representação política. 
Participação. Conselhos Municipais de 
Educação.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN ESPACIOS 
PARTICIPATIVOS INSTITUIDOS: estudio exploratorio en 

concejos municipales de educación

RESUMEN

Este trabajo se sitúa en el debate sobre democracia, representación 
y participación y, específicamente en el campo de estudios sobre 
espacios participativos instituidos. Su objetivo general es comprender 
el ejercicio de la representación de consejeros en concejos 
municipales de educación de la Región Metropolitana de Belo 
Horizonte-CME/RMBH/Minas Gerais/Brasil. Tiene como objetivos 
específicos: analizar tendencias relativas a la representación 
en CME/RMBH, considerando sus funciones, atribuciones y 
composición. Por lo tanto, se emprendió profundidad teórica sobre 
las tensiones entre democracia representativa y participativa en la 
modernidad, y estudio bibliográfico-documental sobre concejos de 
educación instituidos en el Brasil republicano. La experiencia se 
caracterizó como un estudio exploratorio sobre ocho CME/RMBH-
Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Esmeraldas, Juatuba, 
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Ribeirão das Neves y Sabará Se utilizaron datos de cuestionarios y 
entrevistas a consejeros; y de documentos de los CME. Los datos 
sugieren que los CME poseen competencias, predominantemente 
de naturaleza técnico-pedagógica y son constituidos para ejercer, 
principalmente, las funciones consultivas, deliberativas y normativas. 
Sin embargo, varias atribuciones sugieren la superposición de esas 
funciones, generando una amplitud de competencias que confunde 
el funcionamiento de los CME con la actuación de las secretarías 
municipales de educación. Teóricamente estos CME hacen parte del 
continuum de formas intermediarias, que conectan las dimensiones 
de la democracia representativa y directa, mas la configuración dada 
por las competencias y la composición, sumadas al distanciamiento 
de los segmentos representados, impiden, en la práctica, que los 
concejos sean espacios participativos efectivos en la medida en 
que restringen la participación y acentúan la distancia entre los 
representantes y los representados.

Palabras- clave:  Democracia. Representación política. 
Participación. Concejos Municipales de 
Educación.

POLITICS REPRESENTATION IN ORGANIZED AND 
PARTICIPATORY SPACES: a exploratory study on municipal 

education councils

ABSTRACT

This article is built around the debate on democracy, representation 
and participation, especially the study of the institutional participatory 
spaces. Its main objective is to expand current understanding of 
council representation practices in the MBE of the Metropolitan Area 
in the city of Belo Horizonte, Brazil (RMBH). Its specific objectives 
are: identify and analyze the trends related to the representation in 
the MBE from the RMBH, taking into account its functions, attributions 
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and composition. The feasibility of this analysis is based on a careful 
examination of the theory about tensions raised between democratic 
representation and participation into modernity, and the bibliographic 
and documentary study of institutional educational councils in the 
Brazilian Republic. The empirical research was an investigative study 
about the MBE in 8 municipalities from the RMBH/Belo Horizonte, 
Betim, Caeté, Contagem, Esmeraldas, Ribeirão das Neves and 
Sabará. We used data from the analysis of the survey and interviews 
made with the counselors, and data from those MBE documents. 
The data suggest that the MBE researched are competent mainly in 
their technical and pedagogical nature and they were constituted to 
carry out the consultative, deliberative and normative roles. However 
some attributions evinced the overlapping of those roles, creating an 
expansion of competences that mixes the MBE operation with the 
municipal boards of education work. In theory those MBE constitute 
a continuum of intermediary forms that connect the dimensions of 
direct and representative democracy, but the framework given by 
their competences and compositions and the detachment of their 
represented segments prevent the councils to actually operate as 
participative spaces and it just emphasizes the distance between 
representatives and representees. 

Palavras-chave:  Democracy. Political representation. Participation. 
Municipal Boards of Education.  

1 DILEMAS DA REPRESENTAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO EM 
DEMOCRACIAS

No debate recente sobre a democracia contemporânea prevalece 
a contraposição entre democracia representativa e democracia 
participativa e uma tendência de traduzir os dilemas da representação 
como sinal de um possível esgotamento desse modelo, bem como 
da necessidade de viabilizar a democracia participativa. A discussão 
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teórica sobre a representação política implica a sua relação com 
a democracia contemporânea na medida em que esta envolve a 
definição de um conjunto de regras que definem tanto quem está 
autorizado a tomar decisões de caráter coletivo, como quais os 
procedimentos a serem seguidos em tal processo. 

Para a constituição das instâncias decisórias democráticas, cabe 
aos cidadãos, levando em consideração a diversidade de interesses, 
primeiramente, escolher um conjunto de representantes - com 
características e plataformas diversas - para discutir e deliberar 
sobre os assuntos que têm consequências para toda a coletividade. 
Posteriormente, por meio de outras eleições, caberá aos cidadãos 
decidirem se desejam que esses representantes continuem em seus 
mandatos. E ao longo do exercício dos mandatos, o cidadão poderá 
participar, na medida em que desejar, dos processos decisórios e/ou 
debates que estiverem ao seu alcance. Essa foi uma solução encontrada 
para tornar a democracia possível no mundo contemporâneo, mas 
aceitá-la não implica negar as suas limitações. Muito pelo contrário, 
implica o permanente aprimoramento do sistema. 

Nesse contexto, Bobbio (2009) considera a mistura dos conceitos 
de democracia representativa e Estado parlamentar como um dos 
principais equívocos a serem desfeitos para se chegar ao sentido 
principal da ideia de representação em uma democracia. Esse autor se 
empenhou em esclarecer que a expressão democracia representativa, 
em termos genéricos, significa que as deliberações que dizem 
respeito à coletividade inteira – deliberações coletivas – são tomadas 
por pessoas eleitas para essa finalidade por aqueles que fazem parte 
de tal coletividade. Quanto ao Estado parlamentar, seria apenas um 
modo particular de aplicação do princípio da representação. Nesse 
tipo de Estado, a representação diz respeito ao parlamento como 
órgão central que recebe as reivindicações e toma decisões coletivas.  
Essa distinção é importante porque, na atualidade, nos Estados que 
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são denominados de representativos, o princípio da representação 
estende-se para muito além do parlamento, sendo várias outras 
instituições políticas que tomam decisões coletivas por meio de 
representantes eleitos, como a presidência da república, os diversos 
níveis de poder executivo e de poder legislativo, as províncias e os 
conselhos regionais (BOBBIO, 2009). 

Ainda segundo Bobbio, o debate sobre a representação política 
encerra grandes temas: um que diz respeito aos poderes do 
representante (como representa); outro que se refere ao conteúdo 
da representação (o que/a quem representa); e um terceiro tema, 
que diz respeito ao método de constituição da representação. Duas 
grandes questões estariam vinculadas a tais temas: 1) a discussão 
em torno do tipo de mandato, no qual a representação sem vínculo 
de mandato se contrapõe ao mandato imperativo; 2) a discussão em 
torno do tipo de representação, na qual a proposta de representação 
de interesses gerais se contrapõe à defesa da representação orgânica 
ou dos interesses específicos de uma dada categoria (BOBBIO, 2009). 

Quanto ao objetivo da representação, duas questões devem ser 
consideradas. A primeira está associada à necessidade da existência 
de representantes e ao problema da escala na democracia. A 
existência de um grande número de pessoas com direito de participar 
das decisões políticas torna impraticável a tomada de decisões 
coletivas exclusivamente em assembleias e com participação direta 
dos cidadãos. A alternativa, a eleição de representantes, impõe a ideia 
do mandato livre, ou seja, o representante, independentemente de 
quem e de quantos o elegeram, deve decidir, tendo como referência 
interesses gerais ou bens públicos e não especificamente a demanda 
daqueles que o escolheram. Evidentemente, na prática, muitas vezes 
isso não é considerado. Se um representante age de acordo com os 
seus interesses pessoais ou de acordo com os interesses daqueles 
que financiaram a sua campanha em detrimento dos interesses 
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gerais, ele claramente desrespeita os princípios da representação. 
Essa questão, que abre o problema da qualidade da representação 
ou, em termos mais amplos, da qualidade da democracia, demarca, 
também, a importância dos controles por parte dos cidadãos sobre 
os seus representantes. 

Para Bobbio, a proposta supostamente alternativa, a democracia 
direta, é um sistema em que o indivíduo participa das deliberações 
que lhe dizem respeito, de tal forma que entre os indivíduos e a 
deliberação não existe intermediário. As formas de participação neste 
modelo são: a) o governo do povo por meio de delegados investidos 
de mandato imperativo e, portanto, revogável; b) o governo de 
assembleia; c) o referendum (BOBBIO, 1987). 

Bobbio (2009) também afirma que não é possível tratar essas 
duas dimensões como excludentes, como se existisse apenas uma 
verdadeiramente democrática. Para este autor, não seria possível 
considerar que, em termos históricos, teríamos a passagem da 
democracia representativa para a democracia direta, porque elas 
constituem dimensões distintas do processo democrático. Dessa 
forma, haveria um continuum entre essas duas dimensões de forma 
que, na prática, seria difícil precisar onde termina uma e onde 
começa a outra. 

Dessa forma, a ampliação de espaços para a participação dos cidadãos 
não implicaria uma nova teoria e a substituição da democracia 
representativa pela vertente participativa. O que está em questão é 
a própria democratização da sociedade com base na ampliação dos 
espaços para a tomada de decisões coletivas, como possivelmente 
acontece nos Conselhos de Políticas Públicas (CPP) em geral, e nos 
Conselhos Municipais de Educação (CME) em específico.

Essas questões dizem respeito aos dilemas da democracia 
representativa, sobretudo aquele relacionado à distância entre 
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governantes e governados. Por isso, impõe-se um debate 
permanente sobre a transparência no exercício do poder político e 
sobre a necessidade de ampliar a possibilidade de participação além 
do período eleitoral. É sob esse enfoque que será abordado o papel 
dos CME, que se ampliam e disseminam pelo território brasileiro no 
bojo da democracia brasileira, após a década de 90, do século XX.  

Nesse sentido, este trabalho situa-se no debate sobre democracia, 
representação e participação e, em específico, no campo dos estudos 
sobre espaços participativos instituídos.

Seu objetivo geral é desenvolver uma compreensão sobre o exercício 
da representação de conselheiros em CME da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte/Minas Gerais/Brasil (RMBH/MG). E como objetivos 
específicos: identificar e analisar tendências relativas à representação 
em CME da RMBH, considerando suas funções, atribuições e sua 
composição.

2 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA DEMOCRACIA 
BRASILEIRA

Nas últimas décadas do século XX, com a ampliação da participação 
de vários segmentos da sociedade, houve, como foco, a diminuição da 
concentração de poder do Estado, especialmente do Poder Executivo. 
Dessa forma, embora ainda seja um passo inicial, conquistaram-se 
espaços para a participação da sociedade na gestão pública. Dentre 
estes espaços serão destacados, aqui, os CPP.

Os CPP possuem variadas configurações que se relacionam com 
as diferentes etapas do ciclo das políticas públicas (delineamento/
formulação, implantação/implementação, monitoramento/
avaliação), podendo ser subdivididos em conselhos temáticos, de 
programas e de políticas.  Aos conselhos temáticos cabe a atuação 
no âmbito de temas específicos, tais como a saúde alimentar, o 
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patrimônio cultural, o urbanismo, a mulher, sendo, portanto, criados 
de forma pontual no contexto de demandas locais emergentes. 
Suas composições são bastante variadas, não estando relacionadas, 
necessariamente, à ideia de haver representação paritária do Estado 
e da sociedade. Os conselhos de programas atuam no âmbito de 
programas governamentais específicos, tais como o Conselho do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), com o 
escopo do trabalho voltado para públicos específicos. Assim como 
no caso dos conselhos temáticos, a participação nos conselhos 
de programas não é necessariamente paritária. São vinculados 
a programas governamentais concretos, em geral associados a 
ações emergenciais bem delimitadas quanto a seu escopo e a sua 
clientela. Trabalham mais com a noção de clientelas específicas e 
dizem respeito ao provimento concreto de acesso a bens e serviços 
elementares ou a metas de natureza econômica. Já os conselhos 
de políticas, também denominados como conselhos gestores, estão 
relacionados a políticas mais estruturadas e tendência universal. 
São, em geral, de natureza paritária e fazem parte de um sistema 
nacional com atribuições, em geral, legalmente estabelecidas. São 
concebidos como fóruns públicos de acolhimento e negociação de 
demandas dos diversos grupos sociais e como mecanismo para a 
ampliação da participação dos segmentos com menos acesso ao 
poder público (TATAGIBA, 2002).

Pesquisas (GOHN, 2001; TATAGIBA, 2002; DAGNINO, 2002; 
AVRITZER, 2007, 2008; CUNHA, 2007; ALMEIDA; TATAGIBA, 2012) 
sobre CPP no país têm apontado uma variabilidade participativa no 
contexto destes espaços instituídos, que pode conduzir, por um lado, 
à ampliação da representação da classe trabalhadora em seu bojo e, 
por outro, à sua atuação como órgãos do governo.  
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É importante destacar que a atuação dos conselheiros nesses 
espaços colegiados constitui o exercício de uma representação, pois 
estão ali em nome de algo, de um grupo ou da chamada sociedade 
civil organizada. Por isso, é necessário pensar na articulação entre 
participação e representação presente nos CPP e interrogar se os 
conselheiros conseguem, de fato, serem representativos e fazerem 
a mediação entre Estado e sociedade em tais espaços participativos 
instituídos. 

Em relação ao exercício da representação no âmbito dos CPP, 
Almeida e Tatagiba (2012) evidenciam o seguinte paradoxo: os 
conselhos são fortes enquanto modelo de participação, mas não 
têm poder efetivo para implementar suas decisões. Extraem essa 
conclusão em uma análise sobre o papel político que os conselhos 
gestores deveriam ter em contraposição às questões burocráticas 
que estariam dominando a rotina dos conselhos. Esse problema 
estaria impactando negativamente a capacidade dos conselhos de 
democratizar as políticas públicas.

Essa discussão envolve duas dimensões que precisam ser 
devidamente esclarecidas. Almeida e Tatagiba (2012) destacam, por 
um lado, que a legitimidade das organizações da sociedade civil que 
têm assento nos conselhos gestores está associada à capacidade 
dessas organizações e/ou dos conselheiros de se fazerem ouvir nas 
suas bases. Esse aspecto estaria diretamente relacionado ao caráter 
híbrido dos conselhos, ou seja, ao mesmo tempo em que são vetores 
de demandas sociais, eles funcionam como instâncias de tomada 
de decisões governamentais. Dessa forma, nos conselhos, os atores 
sociais que apresentam as demandas ao Estado o fazem em nome, 
também, dos interesses das organizações que representam. Portanto, 
nessa dimensão está em questão o fato de os conselheiros exercerem 
a função de representação enquanto participam dos CPP. Para as 
autoras, essa questão é muito espinhosa, porque diz respeito à 
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definição de quem poderia atuar como representante em tais espaços 
e, também, se seria legítimo atuarem afastados do seu segmento de 
origem. Por outro lado, as responsabilidades institucionais conferidas 
aos conselhos gestores implicariam justaposição de competências, 
pois os conselheiros encaminham e ao mesmo tempo deliberam. 
Dito de outra forma, eles exercem o controle social e são objetos 
desse mesmo controle na medida em que fazem parte de um órgão 
de tomada de decisões governamentais. Além disso, teriam o seu 
espaço de embate político e de exercício de controle social sufocado 
pela execução da tarefa burocrático-administrativa, como aprovar 
programas específicos e conceder registros a entidades (ALMEIDA; 
TATAGIBA, 2012, p. 76-87). Nesse contexto, os conselhos assumem 
muito mais o papel de referendar as propostas do Poder Executivo do 
que de fazer a mediação entre o Estado e a sociedade e influenciar 
as políticas públicas. 

Esse caráter de inclusão via representação implica, portanto, que 
esses atores representantes justifiquem, de alguma forma, as 
suas escolhas e atuações, na medida em que se propõem a agir 
“em nome de” outros, tomando decisões políticas. Assim, pensar 
a representação no interior desses espaços significa avaliar em 
que medida estão contribuindo para a democratização via inclusão 
política e social. Dessa forma, parece importante aprofundar os 
estudos sobre o fenômeno da representação no âmbito do CPP 
tendo em vista compreender, entre outros aspectos, quem são esses 
representantes e como se tornaram representantes. 

Côrtes (2006), em sua sistematização da literatura sobre espaços 
participativos, evidenciou as diferentes contribuições dos analistas 
das experiências participativas para o debate teórico, e destacou as 
diversas vertentes tanto na perspectiva daqueles que são céticos 
em relação à possibilidade de tais experiências democratizarem a 
gestão pública como daqueles que são otimistas em relação a essa 
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realização. Conclui que, para os céticos, não seria possível assegurar 
que tais espaços participativos contribuam para a democratização 
da relação entre Estado e sociedade civil. Consideram que estes 
espaços não viabilizariam um acesso universal dos cidadãos e que 
seriam controlados por atores com maiores recursos de poder. 
Diferentemente, a vertente mais influente dentre os otimistas ressalta 
os limites da democracia representativa e apresenta esses espaços 
participativos como formas de democracia participativa, a qual seria 
mais democrática que a democracia representativa.

Apesar de a relação entre representação e participação envolver esse 
amplo debate, parece que a discussão dos limites à participação direta 
dos cidadãos em experiências como a dos CPPs e, principalmente, em 
relação à representação exercida em tais espaços ainda é incipiente. 
Por isso, neste trabalho foi adotada a perspectiva teórica de Bobbio 
(2009), segundo a qual se pode compreender determinadas 
instâncias democráticas, tais como os CPPs, como espaços de 
exercício de participação dentro do continuum entre representação 
e participação.

No caso brasileiro, os CPPs, em geral, e os conselhos de educação, 
em particular, se disseminam, especialmente, no bojo da Constituição 
da República Federativa do Brasil (CF/88) (BRASIL, 1988). Os 
conselhos de educação já existiam no Brasil desde o período 
imperial e desempenharam um papel fundamental na organização 
do sistema de educação no país, especialmente após a Proclamação 
da República. Os conselhos de educação, atuando na formalização 
do sistema e na uniformização do modelo de escolas consagrado 
no país, assumiram, também, a tarefa de normatizar o processo 
educacional, estabelecendo bases para o seu acompanhamento e 
avaliação. Cumpriram o papel para o qual foram criados, construindo 
conhecimentos e mecanismos para a gestão educacional, definindo 
rumos, tal como será discutido no capítulo 3 desta tese. Contudo, 
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com a CF/88, potencializam-se redefinições em relação aos 
conselhos de educação no que se refere, dentre outras, à sua função 
política, atribuições, composição e formas de representação dos 
seus conselheiros. Redefinições essas instrumentalizadas por meio 
de dispositivos, como a Lei nº 9.394, de 21/12/1996 (LDB/96), que 
instituiu as diretrizes e bases da educação nacional desde então 
(BRASIL, 1996).

Com a promulgação da CF/88, ganhou força um novo paradigma 
na gestão dos bens públicos, no qual o conceito de participação 
passa a ser concebido como intervenção social periódica e planejada, 
ao longo de todo o ciclo (delineamento/formulação, implantação/
implementação, monitoramento/avaliação) da política pública. Uma 
concepção de participação que não representa mais um sujeito social 
específico, mas que se constrói na atuação estratégica da gestão de 
sistemas (GOHN, 2001).

Potencialmente a participação assume formas novas de ação 
coletiva, que se utiliza de instrumentos institucionais para se 
expressar. Caracteriza-se pela busca de consensos, pela construção 
de identidades, pela tentativa de controle da aplicação dos recursos 
públicos, pela interferência na elaboração de orçamentos, pela 
criação e efetivação de direitos e pelo enfrentamento de problemas 
cotidianos (TEIXEIRA, 2001).

Com a instituição da LDB/96 foi reafirmada a importância da 
configuração, em regime de colaboração, dos sistemas de ensino nos 
níveis federal, estadual e municipal. Contudo, a Lei trata como opcional 
a criação de Sistemas Municipais de Ensino (SME), mas estabelece 
a competência dos municípios para organizá-los, reconhecendo o 
papel do município como ente federado, nessa matéria. Além disso, 
a LDB/96 não trata especificamente sobre os CME.
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Para Saviani (1999), a possibilidade de opção na criação ou não de 
SME dá margem a diferentes interpretações e alternativas, indo desde 
a possível negação de sua possibilidade até a sua não instalação por 
opção do município. 

De toda forma, atendendo aos preceitos destacados anteriormente, 
os municípios podem criar os seus próprios CME, seguindo as 
regulamentações por leis estaduais e federais, definidas sua 
função política, as suas atribuições, a sua composição e forma de 
representação em legislação municipal específica. Estes órgãos 
colegiados integrados à estrutura da administração pública 
educacional no município inserem-se no processo de gestão 
democrática da educação e descentralização das funções do Estado, 
preconizados pela CF/88 e pela LDB/96. 

Devemos ressaltar que os CME, ao serem instituídos, são 
corresponsáveis pela organização e funcionamento da educação no 
município, mas depende de cada município estabelecer a abrangência 
da sua atuação. A amplitude das suas atribuições depende da 
definição do caráter das suas funções, ou seja, os CME podem 
ser de natureza consultiva, deliberativa, normativa, fiscalizadora, 
mobilizadora e/ou propositiva.

Pesquisas (TEIXEIRA, 2004; SOUZA; VASCONCELOS, 2006; ELIAS, 
2007; WERLE, 2008; VASCONCELOS, 2012; DUARTE; OLIVEIRA, 
2013; SOUZA, 2013) acerca de CME no país têm apontado realidades 
várias com relação a tais espaços, mas sinalizado algumas tendências. 
Em uma cartografia dos CME a partir de estudos teórico-empíricos, 
Souza, Duarte e Oliveira (2013) classificaram as diferentes análises 
em três grupos de investigação. O primeiro grupo, com maior 
número de pesquisas, pode ser considerado como o dos pessimistas 
ou céticos. Os analistas enquadrados nesse grupo, ao identificarem 
as dificuldades enfrentadas pelos CME, ressaltariam os aspectos 
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negativos que marcam a criação, a implantação e o funcionamento 
institucional e sociopolítico dessas instâncias colegiadas. Além disso, 
não apontaram nenhuma possibilidade de transformação social, 
mesmo que em longo prazo, decorrente do funcionamento dos 
CME. O segundo grupo, denominado de otimistas ou românticos, 
deslocaria o olhar dos entraves estruturais e conjunturais por que 
passam determinados CME para os seus efeitos positivos. Exacerbam 
os eventuais benefícios e virtudes dos conselhos em termos da 
formulação das políticas públicas de educação no nível local e 
ignoram, por questões ideológicas, os conflitos e as relações de 
poder que marcam seu funcionamento, tratando-os como instâncias 
instrumentais e técnicas de organização do SME. Nesse grupo, a 
ausência de perspectiva crítica levaria à acentuação exagerada 
dos aspectos positivos que marcariam a criação, a implantação e o 
funcionamento institucional e sociopolítico dos CME no país. Quanto 
ao terceiro grupo de analistas, pelo fato de não receberem, por 
parte dos autores, um nome específico, convencionou-se serem 
designados como realistas, dada à ênfase tanto nas possibilidades 
como nos limites dos conselhos. Segundo Souza, Duarte & Oliveira 
(2013), adotam mecanismos analíticos não lineares e, ao mesmo 
tempo em que defendem os conselhos, ressaltam seus limites de 
ordem estrutural e conjuntural, vislumbrando as possibilidades de 
superação dos obstáculos. Diferentemente dos outros grupos, esse 
ressaltaria as variações dos CME em função das mudanças dos 
governos locais, das alterações na composição do órgão colegiado e 
do processo de maturação sociopolítica que faria parte do processo 
de sua construção (SOUZA; DUARTE; OLIVEIRA, 2013, p. 48- 49). 

Embora a função deliberativa seja uma das mais exercidas pelos CME 
em todo o país, segundo pesquisas realizadas (SICME, 2008), na 
prática, os conselhos não têm força para implementar suas próprias 
decisões e recomendações (OLIVEIRA et al., 2006; CUNHA, 2013). 
Isso decorre tanto da pouca ou nenhuma autonomia desses órgãos 
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junto ao executivo como devido à desarticulação entre o conselho e 
os demais órgãos no âmbito da gestão educacional dos municípios 
(ANDRADE, 2010).

Se a criação de CME no país tem enfrentado conflitos políticos e 
administrativos em algumas localidades, a sua implementação tem 
revelado muitos outros obstáculos, dentre esses: 1- conselheiros 
nomeados sem conhecer suas funções (MEIRA, 2004; OLIVEIRA 
et al., 2006; LIMA; RAIC; SANTOS, 2009; PIEROZAN, 2006); 2- 
regimento interno em contradição com a sua lei de criação (MEIRA, 
2004; OLIVEIRA et al., 2006); 3- ausência de infraestrutura física e 
logística (ASSIS, 2004; OLIVEIRA et al., 2006; CALDERÓN; SOUZA, 
2013; PIEROZAN, 2006); 4- inexistência de apoio financeiro ou 
dependência administrativo-financeira do CME em relação à Secretaria 
Municipal de Educação (LIMA; RAIC; SANTOS, 2009; CALDERÓN; 
SOUZA, 2013; OLIVEIRA et al., 2006;   PIEROZAN, 2006); 5- número 
insuficiente de pessoal (MEIRA, 2004; OLIVEIRA et al., 2006; 
CALDERÓN & SOUZA, 2013);  6- falta de conhecimento técnico dos 
conselheiros (MEIRA, 2004; OLIVEIRA et al., 2006; LIMA; RAIC; 
SANTOS, 2009; CALDERÓN; SOUZA, 2013); 7- caráter voluntário de 
seus membros, o que implica pouco tempo destinado aos encontros 
(ASSIS, 2004; OLIVEIRA et al., 2006; CALDERÓN; SOUZA, 2013); 8 - 
uso político-partidário do Conselho como mecanismo de oposição ao 
governo local (LIMA; RAIC; SANTOS, 2009); 9- não observância ou 
descumprimento pelo poder público das deliberações e normatizações 
do CME (LIMA; RAIC; SANTOS, 2009; CALDERÓN; SOUZA, 2013); 
10- baixa representatividade (PIEROZAN, 2006). 

Essas dificuldades estão relacionadas, entre outros aspectos, à 
forte influência do Poder Executivo Municipal no funcionamento dos 
CME. A esse respeito, Teles (2003), a partir da análise do papel do 
CME de Belo Horizonte na gestão democrática da educação desse 
município, esclareceu que, embora o caráter híbrido do conselho 
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contribuísse para a superação de práticas de dominação e exclusão 
presentes na gestão educacional do município, essas mesmas 
práticas eram reforçadas, em alguns momentos, a partir da maior ou 
menor influência dos representantes do executivo ou da sociedade 
nas decisões. Outras pesquisas, também, chegaram às mesmas 
conclusões, tais como as de Amorim (2005) e Alves (2005).

Além disso, apesar de não existirem regras precisas acerca da 
composição e das formas de representação nos CME, dados divulgados 
pelo Sistema de Informações dos Conselhos Municipais de Educação 
(SICME) apontam a prevalência de indicações de conselheiros por 
parte do Executivo, especialmente de cargos natos, implicando, em 
alguma medida, a capacidade de mobilização, representatividade e 
participação em CME. Essa situação também parece se agravar pelo 
fato de a presidência dos CME ser, em geral, ocupada pelo secretário 
municipal de educação (FERREIRA; FERREIRA, 2013).

Contudo, Souza e Vasconcelos (2013) chamam a atenção para o fato 
de que, mesmo considerando a paridade na composição dos CME, 
esse critério pode funcionar, na prática, como um mero equilíbrio 
numérico, “não devendo ser tomado como garantia da prevalência 
ou hegemonia de interesses sociais mais amplos sobre os privados, 
tampouco relativo a determinados segmentos ali em particular 
representados.” (SOUZA; VASCONCELOS, 2013, p.138).

Para Ferreira & Ferreira (2013), a baixa participação política em CME 
está vinculada à participação limitada de determinadas entidades 
com assento no CME; a baixa representatividade destas entidades 
junto à sociedade em geral; e a reduzida participação dos segmentos 
mais pobres e menos escolarizados da população junto a esses 
órgãos. Nesse sentido, é bastante questionável a forma de escolha 
de determinadas entidades para ocupar vagas nos CME.
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Se por um lado temos a recorrência de uma representatividade 
restrita nesses órgãos, tendo em vista que há segmentos não 
considerados ou até silenciados; por outro lado, parece que existe 
pouco acompanhamento dos conselheiros por parte dos segmentos 
que eles representam.

Apesar desses limites constatados nas diversas pesquisas, existem 
aspectos considerados positivos em relação à sua capacidade 
democratizadora. Algumas pesquisas (TELES, 2003; TEIXEIRA, 2004; 
AMORIM, 2005; ALVES, 2005; GUIMARÃES, 2007; CUNHA et al., 
2013) constataram que, apesar de eles assumirem, na maioria das 
vezes, atribuições de natureza administrativa, teriam possibilitado, 
efetivamente, a participação de sujeitos sociais diversos em 
discussões e em decisões referentes aos seus respectivos SME. 

De toda forma, os CME são desafios de um processo de democratização 
que ainda é recente na sociedade brasileira. Por isso, cabe ressaltar 
as observações de Abranches (2009) quanto ao fato de os variados 
conselhos estarem construindo a sua identidade, o que implica 
uma participação e uma representatividade ainda em processo de 
formação.

3 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SITUADOS EM 
MUNICÍPIOS DA RMBH/MG/BRASIL

A RMBH é, atualmente, composta por 34 municípios, sendo que 
28 destes têm CME, segundo dados do IBGE (2012); e 23 estão 
em funcionamento, de acordo com informações das SME. Contudo, 
houve dificuldades para acessar a maioria dos Conselhos e obter 
autorização para a realização da coleta de dados. Após as diversas 
tentativas para acessar os CME da RMBH, a pesquisa foi empreendida 
com apenas os 8 municípios que se dispuseram a contribuir, que 
são: Belo Horizonte, Betim, Caeté, Contagem, Esmeraldas, Juatuba, 
Ribeirão das Neves e Sabará. Considerando-se que existem 23 CME 
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em funcionamento na RMBH, segundo as informações das SME, a 
pesquisa abarcou 43% do universo dos Conselhos na Região. 

3.1 Os sentidos da representação na composição

Considerando-se que a natureza da representação, em termos de 
segmentos representados em órgãos colegiados, é um importante 
indicador da sua representatividade, analisa-se, neste tópico, a 
composição dos CME pesquisados e busca-se compreender os 
possíveis sentidos das predominâncias e das especificidades neles 
presentes. Neste sentido, foram verificados aspectos como a 
existência da paridade, a predominância representativa, a forma de 
escolhas dos representantes e a existência de membro nato. Ao lado 
disso, foram analisadas as tendências e especificidades relativas ao 
conjunto de segmentos representados nos CME contemplados nesta 
pesquisa.

A análise da composição dos CME permite refletir sobre a sua 
natureza e grau de autonomia em relação ao poder público. Como 
já foi dito anteriormente, historicamente os conselhos de educação 
foram especialmente concebidos como órgãos de assessoramento 
de governos e para tanto deveriam ser compostos por pessoas de 
“notório saber” na área da educação. A partir da CF/88 (BRASIL, 
1988) uma nova visão passou a orientar os conselhos gestores de 
políticas públicas, exigindo dos CME o papel de mediação entre o 
Estado e a sociedade.

As mudanças, ainda que em favor da democratização da sociedade e 
do espaço escolar, apresentaram, para os CME, o desafio de ser um 
órgão de Estado – responsável, em alguma medida, pela gestão das 
SME - e ao mesmo tempo serem a voz da sociedade, reivindicando 
e pressionando, em alguma medida, os governos municipais. 
Independentemente da problematização que essas tarefas impõem 
em termos da sua possibilidade de realização, é necessário considerar 
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que a representatividade do conselho é fundamental para a realização 
dos seus objetivos e que a sua composição é um elemento essencial 
desse processo.

Tal como já foi sinalizado, dentre os oito conselhos pesquisados, é 
bastante variável o número de membros titulares. Os CME de BH e 
Contagem com 24 integrantes, e o de Ribeirão das Neves, com 23 
integrantes, possuem o maior número de membros e esses municípios 
estão entre os quatro com maior contingente populacional entre as 
cidades pesquisadas, conforme os dados apresentados na Tabela 
1. Na faixa intermediária em termos de número de membros estão 
os conselhos de Betim, Caeté, Juatuba e Sabará, com um número 
que varia entre 12 e 16 conselheiros, mas entre tais municípios o 
contingente populacional varia muito e Betim possui um número 
bem superior aos demais. Dessa forma, não predomina o critério 
de paridade e, em quase todos os CME pesquisados, o número de 
representantes da sociedade é maior. A única exceção é o CME de 
Sabará onde existe paridade, sendo seis membros de cada setor.

Tabela 1 - Composição dos representantes nos CME 
pesquisados, considerando-se o número de conselheiros 
titulares, paridade entre Estado e sociedade e população 

local, em 2013

Municípios

Composição

Popula-
ção local, 
segundo 
o IBGE 
(2010)

Conselhei-
ros titulares 

(nº)

Membros do
Estado 

Membros da 
sociedade

Nº % N %

Belo Horizonte 24 9 37,5 15 62,5 2.434.642

Betim 14 5 35,7 9 64,3 429.507

Caeté 12 4 33,3 8 66,7 40.634

Contagem 24 8 33,3 16 66,7 617.749
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Esmeraldas 6 4 66,6 2 33,4 58.307

Juatuba 16 6 37,5 10 62,5 12.812

Ribeirão das 
Neves

23 12 52,1 11 47,9 340.033

Sabará 12 6 50,0 6 50,0 125.285

Fonte: Dados da pesquisa.

Em sintonia com resultados de pesquisas sobre CME no país, 
constatou-se que a paridade não é um elemento organizacional 
que prevalece na composição dos conselhos, o que pode fragilizar 
a representação ampliada nestes espaços. Cabe aos CME fazer a 
ponte entre sociedade e Estado no campo educacional e para tanto 
seria preciso garantir certa proporcionalidade entre os grupos dos 
segmentos representados, possibilitando a presença de diferentes 
olhares e necessidades dos diferentes segmentos preocupados com 
as políticas educacionais do município.

A composição dos CME pesquisados é bastante diversa. Considerando-
se os segmentos neles representados, constatou-se que há uma 
diversidade substantiva quando comparadas a composição neles 
presente, conforme demonstra o Quadro 1.

Cabe destacar que os únicos segmentos que estão presentes em 
quase todos os CME considerados, tal como demonstra o Quadro 
1, são os indicados pelo poder Executivo Municipal, pela Câmara 
Municipal, os alunos e os pais de alunos. Mesmo entre estes 
existem duas exceções, que são Betim, que não tem representante 
por parte da Câmara Municipal; e Esmeraldas, onde não está 
previsto representante dos alunos. Além desses, apenas outros 
quatro segmentos são mencionados em pelo menos a metade 
dos conselhos analisados, são eles: rede estadual de educação; 
RME; estabelecimentos da rede privada, filantrópica, confessional; 
e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Aponta-se a ausência entre os segmentos mais predominantes dos 
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representantes dos professores da rede particular de ensino, os quais 
estão presentes apenas em três conselhos: BH, Contagem e Sabará.

Além da diversidade representativa na composição dos CME 
investigados, constatou-se certa disparidade entre os representantes 
do Estado e os da sociedade, demonstrando a incidência da não 
paridade nesses órgãos. Para melhor visualização dos dados que 
incitam tal apontamento, tal como demonstra o Quadro 2, foram 
considerados, como representantes do Estado, os membros vinculados 
ao Poder Executivo Municipal, ao Poder Legislativo Municipal e os 
funcionários e especialistas vinculados à rede municipal e estadual 
de ensino. Já como representantes da sociedade, foram considerados 
os funcionários e especialistas vinculados à rede particular de 
ensino, os membros vinculados às diversas entidades da sociedade 
civil organizada, os representantes de outros CME, os pais e alunos 
vinculados à rede de ensino
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Quadro 1 - Representações presentes nos CME 
considerados na pesquisa, em 2013

Representações

Frequên-
cia geral 
da repre-
sentação 

(%)

Presença da representação por município

B
H

B
et

im

C
ae

té

C
on

ta
ge

m

Es
m

er
al

da
s

Ju
at

ub
a

R
ib

ei
rã

o 
da

s 
N

ev
es

Sa
ba

rá

Indicados pelo 
poder Executivo 
Municipal

Indicados pela Câ-
mara Municipal

Diretores de esco-
las da RME

Professores ou 
pedagogos da 
RME

Diretores das es-
colas estaduais

Professores da 
rede privada de 
educação infantil

Professores da 
rede comunitária, 
filantrópica ou 
confessional

Estabelec imen-
tos comunitários, 
filantrópicos ou 
confessionais de 
Educação Infantil

Escolas particula-
res de Educação 
Infantil

Instituições de en-
sino superior

RME

Rede Estadual de 
Educação

Pais de alunos

Alunos

Magistério oficial
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Magistério parti-
cular

Tra b a l h a d o r e s 
em educação das 
escolas públicas 
municipais

Trabalhadores das 
instituições comu-
nitárias, filantrópi-
cas ou confessio-
nais de Educação 
Infantil

Sind-UTE

Sindicato dos Ser-
vidores Públicos 
Municipais

Conselho Munici-
pal dos Direitos da 
Criança e do Ado-
lescente

Conselho Munici-
pal de Assistência 
Social

Conselho Tutelar

Associação Co-
mercial e Indus-
trial

Câmara dos Diri-
gentes Lojistas

Associações co-
munitárias

Ordem dos advo-
gados do Brasil

Fórum Mineiro de 
Defesa da Educa-
ção

Especialista em 
educação da RME

Especialista em 
Educação da Rede 
Estadual de Edu-
cação

Especialista em 
educação da rede 
privada de ensino
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Especialista em 
educação da RME

Auxiliares de ser-
viços gerais da 
RME

Auxiliares de ser-
viços gerais da 
Rede Estadual de 
Educação

Auxiliares de ser-
viços gerais da 
rede privada de 
educação

Comunidade inte-
ressada na causa 
educacional

Colegiados da 
RME

Colegiados da 
Rede Estadual de 
Ensino

Rotary Club Inter-
nacional 

Entidades não go-
vernamentais

Professores da 
Educação Infantil

Professores dos 
ciclos de alfabe-
tização e básico 
do ensino funda-
mental

Professores dos 
ciclos intermediá-
rios e avançados 
do ensino funda-
mental

Pedagogos

Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme o Quadro 2, entre os representantes do Estado predominam 
os professores e os demais profissionais da rede pública de ensino. 
Entretanto, é muito variável a forma de designar os trabalhadores 
na área da educação por parte do setor público. São designados 
como: diretores de escolas da rede municipal, diretores das escolas 
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estaduais, professores e/ou pedagogos da RME; RME; Rede Estadual 
de Educação; colegiados da RME; colegiados da rede estadual de 
ensino; magistério oficial e trabalhadores em educação das escolas 
municipais. Dessa forma, não é possível precisar se a ênfase está 
sendo dada ao papel dos professores ou a uma determinada rede 
de ensino, composta por um conjunto de unidades educacionais e 
com variados segmentos profissionais, dentre outros.  Além disso, 
com exceção do CME de BH que estabelece que 13 dos seus 24 
conselheiros sejam eleitos durante a Conferência Municipal de 
Educação de BH, em todos os outros conselhos consta que os 
representantes vinculados à rede pública de ensino sejam eleitos por 
seus pares em assembleias ou por ação de um sindicato. Essa regra 
pressupõe um nível de organização e de democratização nas unidades 
de ensino que, na prática, é bastante frágil. E mesmo que a ação 
do sindicato seja efetiva no sentido de realizar uma assembleia para 
escolha de representantes entre professores, conforme a literatura 
apresentada no capítulo anterior, isso levaria muito mais ao risco 
de corporativismo do que à democratização das escolas, processo 
que seria essencial para o fortalecimento dos CME. Esse problema, 
que compromete a representatividade desse segmento, é acentuado 
pelo fato de, na maioria dos conselhos, existir a previsão de apenas 
um representante para toda rede municipal ou estadual de ensino. 
A mesma condição se aplica aos diretores das escolas estaduais ou 
municipais. As exceções são Belo Horizonte e Sabará que possuem, 
respectivamente, quatro representantes entre os trabalhadores em 
educação e no magistério oficial, bem como Ribeirão das Neves, que 
tem dois representantes dos professores da rede municipal e dois 
representantes de diretores da rede estadual.
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Quadro 2 - Representações do Estado e da sociedade 
presentes nos CME considerados na pesquisa, em 2013

Se
to

r

Representa-
ções B

H

B
et

im

C
ae

té

C
on

ta
ge

m

Es
m

er
al

da
s

Ju
at

ub
a1

R
. N

ev
es

Sa
ba

rá

ES
TA

D
O

Indicados pelo 
poder Executivo 
Municipal

Indicados pela 
Câmara Muni-
cipal

Diretores de 
escolas da RME 

Professores e/
ou pedagogos 
da RME

Diretores das es-
colas estaduais

RME

Rede Estadual 
de Educação

Colegiados da 
RME

Colegiados da 
Rede Estadual 
de Educação

Magistério oficial

Trabalhadores 
em educação 
das escolas 
municipais

SO
C

IE
D

A
D

E

Alunos

Pais de alunos

Professores da 
rede privada; 
filantrópica; 
confessional

Estabelecimen-
tos da rede 
privada; filan-
trópica; confes-
sional
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SO
C

IE
D

A
D

E

Instituições de 
ensino superior 

Trabalhadores 
de instituições 
comunitárias, 
filantrópicas, 
confessionais de 
educação infantil

Sind-UTE

Sindicato dos 
Servidores Públi-
cos Municipais

Conselho Munici-
pal dos Direitos 
da Criança e do 
Adolescente

Conselho Muni-
cipal de Assis-
tência Social

Conselho Muni-
cipal de Saúde

Conselho Tutelar

Associação 
Comercial e 
Industrial

Câmara dos Diri-
gentes Lojistas 

Associações 
comunitárias

Ordem dos 
advogados do 
Brasil

Fórum Mineiro 
de Defesa da 
Educação

Comunidade 
interessada na 
causa educa-
cional

Rotary Club 
Internacional 

 Entidades não 
governamentais

Fonte: Dados da pesquisa.
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É muito variável, também, a forma de designar os representantes 
da sociedade, embora seja menos problemático porque esse setor 
pressupõe a tradução da diversidade social de cada município. Nesse 
setor, os poucos segmentos que aparecem na metade ou mais dos 
conselhos são: alunos, pais de alunos; estabelecimentos da rede 
privada; filantrópica; confessional e Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Em todos os conselhos a orientação 
é de que os representantes da sociedade sejam indicados pelos 
seus pares. Dessa forma, existe uma mesma orientação tanto para 
segmentos sem tradição associativa, como os alunos e os pais de 
alunos, como para segmentos muito corporativos, como a OAB e as 
associações comerciais, ambas, conforme o Quadro 2, presentes em 
alguns dos conselhos analisados.

Com relação às duas formas (eleição ou indicação) no processo de 
escolha do representante nos CME pesquisados, constatamos que a 
maioria deles são indicados, tal como demonstra o Quadro 3.

Quadro 3 – Forma de escolha dos representantes nos CME 
pesquisados, em 2013

Municípios Escolha dos conselheiros 
(eleição e/ou indicação)

Belo Horizonte As duas formas

Betim As duas formas

Caeté Indicação

Contagem As duas formas

Esmeraldas Indicação

Juatuba As duas formas

Ribeirão das Neves Indicação

Sabará Indicação
Fonte: Dados da pesquisa.
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As falas de alguns entrevistados demonstram as formas diferenciadas 
de escolhas dos conselheiros, bem como sinalizam o fato de que 
estas delineiam, ou mesmo fortalecem, os possíveis elos ou não 
entre representante e representado.

Na última Conferência Municipal de Educação me 
candidatei como representante dos trabalhadores 
em educação, por entender que há possibilidade 
de qualificar a participação desse segmento no 
CME. Há anos venho participando dos movimentos 
sociais e, em especial, das ações envolvendo o 
Sindicato da categoria [...] por entender que a 
minha eleição poderia fortalecer o sindicato. 
(Conselheiro do CME-BH).

Me tornei conselheira em 2005 quando atuava 
como membro da equipe pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação e, como o 
governo indicava um servidor como representante 
no Conselho Municipal de Educação, fui indicada 
como representante desse segmento. Como 
também sou sindicalista [...], minha indicação 
foi condensada entre esses dois segmentos 
(sindicato e governo). O que só descobri depois 
[...]. Na ocasião, não tinha conhecimento do 
fato, só vim a sabê-lo quando já estava como 
conselheira. (Conselheira do CME de Betim).

Por ter uma representação paritária o 
encaminhamento das questões conta com 
olhares múltiplos, pois conta com a contribuição 
de diversos atores e segmentos. Como toda 
instância democrática, nem sempre o alcance 
do consenso é fácil. Em alguns momentos os 
interesses pessoais, ou de categoria, provocam 
discussões calorosas, com probabilidade de 
desvio do foco de interesse coletivo. Outra 
questão que se apresenta como um desafio foi a 
articulação e legitimidade da representatividade 
do segmento de pais. A fragilidade das instâncias 
de mobilização e votação de seus pares é real. 
É possível identificar, também, o revezamento de 
representantes de professores da rede municipal 
e representante do sindicato [...]. Ao longo dos 
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mandatos é comum identificar que os mesmos 
conselheiros revezam entre os segmentos que 
representam. (Conselheiro do CME de Betim).

A forma de escolha do representante é um importante indicador da 
relação entre representante e representado. Considerando-se que 
o vínculo entre conselheiro e o segmento que representa é um dos 
aspectos centrais para que os conselhos se efetivem como espaços 
plurais e legítimos de representação de interesses de segmentos 
sociais diferenciados, entende-se, assim como Santos (2002), que, 
para que a cogestão entre a sociedade e o Estado na formulação 
de políticas públicas se traduza realmente num aprofundamento 
da democracia, é necessária a garantia de um espaço de consulta 
às bases, tanto na eleição do representante, quanto nas definições 
das posições a serem tomadas. É muito importante definir como 
os diferentes representantes, agrupados em segmentos, são 
autorizados para falar em nome de determinados grupos específicos 
ou de pessoas. Afinal, “a eleição de organizações representantes 
da sociedade civil em fóruns próprios aponta para um tipo de 
representação que vai além da própria instituição do conselheiro, 
tendo em vista que este precisa se legitimar diante de um segmento 
social” (SANTOS, 2004, p. 133).

Possivelmente a escolha centralizada, via indicação dos 
representantes, os distancia das suas possíveis bases, dos seus 
possíveis representados, tendo em vista que não foram criados elos 
entre estes no processo decisório sobre o porquê da representação. 

Além disso, consoante com a literatura apresentada anteriormente, 
especialmente Ferreira & Ferreira (2013), as diversas entidades que 
compõem a sociedade, nos vários conselhos investigados, costumam 
ter baixa representatividade social e reduzida participação dos 
segmentos sociais menos favorecidos social e economicamente. 
Associando esse problema com a ausência de um SME e de realização 
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de conferências, na maioria dos municípios dos conselhos analisados, 
pode-se considerar que são poucas as possibilidades da sociedade 
realmente opinar sobre a política educacional. De outro ângulo, esse 
mesmo problema aumenta a possibilidade das discussões serem 
controladas pelo poder Executivo Municipal, tornando o CME um 
órgão homologatório e não de debate e proposição sobre a educação 
municipal.

Ao lado disso, destaca-se que, com exceção de Contagem, todos 
os demais CME reservam um assento para o respectivo secretário 
municipal de educação, o qual se torna, então, membro efetivo e 
nato. Outro ponto que merece destaque é a forma em que é escolhida 
a presidência do CME. Nos municípios de Juatuba, Ribeirão das 
Neves e Sabará, o presidente do Conselho é o Secretário Municipal 
de Educação; em BH ele é indicado pelo prefeito e nos municípios 
de Betim, Caeté, Contagem e Esmeraldas são eleitos em plenária 
realizada pelo próprio CME. Dessa forma, tanto a predominância 
numérica da sociedade civil como a possibilidade de eleger o 
presidente do conselho em plenário são elementos insuficientes para 
assegurar autonomia e representatividade nos CME.

3.2 Os sentidos da representação nas funções e atribuições

Todos os conselhos que estão sendo apresentados nesta pesquisa 
se apresentam como consultivos. Além dessa função, conforme o 
Quadro 4, as funções deliberativa, normativa e fiscalizadora estão 
presentes na maioria dos CME aqui considerados. Em termos 
normativos, as exceções são os municípios de Betim, Esmeraldas 
e Ribeirão das Neves. Quanto à fiscalização, não está presente em 
Contagem, Esmeraldas nem em Ribeirão das Neves. Neste último 
município, o CME se restringe às funções deliberativa e consultiva.  
Dois outros tipos de funções são destacadas nos conselhos de 
Betim e Sabará, respectivamente, propositiva e de assessoramento. 



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 47-97 | jul/dez 2014

79

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA EM ESPAÇOS PARTICIPATIVOS INSTITUÍDOS: 
estudo exploratório em conselhos municipais de educação

Além disso, Contagem e Betim possuem a função de controle 
social. Curiosamente, essas três últimas funções mencionadas – 
propositiva, assessoramento e controle social –, embora tenham 
recebido destaque na legislação dos municípios mencionados, estão 
contidas, em maior ou menor grau, nas atribuições de todos os 
conselhos. Entretanto, conforme a literatura (WERLE, 2008; GOHN, 
2006; AVRITZER; PEREIRA, 2005), essas funções são uma novidade 
na trajetória dos conselhos de educação e essa ênfase em atividades 
que visam ao controle social e maior interlocução com a sociedade 
pode ser considerada um sinal de avanço em termos do papel dessa 
instância de participação social.

A segunda função de maior destaque é a deliberativa, que está 
ausente apenas no município de Esmeraldas. Todavia, este município 
está em uma condição diferenciada pelo fato de, entre todas as 
funções possíveis, essa ser a única prevista no ato de criação do CME. 
A terceira função que predomina é a normativa, que está ausente 
apenas em Esmeraldas e em Ribeirão das Neves. Em quarto lugar, 
entre as atribuições comuns aos CME, está a função fiscalizadora, 
presente apenas nos municípios de Belo Horizonte, Caeté, Juatuba 
e Sabará.

Quadro 4 - Funções previstas nos CME pesquisados, em 
2013

CME
Funções

Consul-
tivo

Delibe-
rativo

Norma-
tivo

Fiscali-
zador

Con-
trole

Social

Assesso-
ramento

Proposi-
tivo

Belo Ho-
rizonte

Sim Sim Sim Sim Não Não Não

Betim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim

Caeté Sim Sim Sim Sim Não Não Não

Conta-
gem

Sim Sim Sim Não Sim Não Não
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Esmeral-
das

Sim Não Não Não Não Não Não

Juatuba Sim Sim Sim Sim Não Não Não

Ribeirão 
das 
Neves

Sim Sim Não Não Não Não Não

Sabará Sim Sim Sim Sim Não Sim Não

Fonte: Dados da pesquisa

A análise das diversas atribuições ou competências que compõem 
essas funções permite uma leitura mais acurada dessas informações. 
Na lista criada sobre as atribuições dos oito conselhos pesquisados, 
verificou-se que a maioria das atribuições é de natureza técnico-
pedagógica e caracterizam as funções consultiva e normativa. 
Conforme as orientações do MEC para a formação de conselheiros 
municipais de educação (BRASIL, 2009), a função consultiva, entre 
outros aspectos, está relacionada à interpretação da legislação e de 
normas educacionais, dessa forma, está articulada à função normativa. 
Além disso, são atividades que exigem elevada capacitação técnica e 
que fazem parte das atribuições administrativas de uma SME.

Conforme o Quadro 5, entre os CME pesquisados, a atribuição que 
aparece em todos os conselhos é de caráter propositivo e de natureza 
técnico-pedagógica e de planejamento de política pública, ou seja, 
propor diretrizes e colaborar na formulação da política municipal de 
educação. É uma competência de caráter muito abrangente que, 
na prática, envolve as funções propositiva, consultiva, normativa 
e deliberativa. Entre as sete competências que estão presentes 
em mais de 60% dos conselhos pesquisados, quatro são técnico-
pedagógicas: 1) Propor diretrizes e colaborar na formulação da 
Política Municipal de Educação. 2) Normatizar credenciamento e 
funcionamento estabelecimento de ensino. 3) Emitir parecer sobre 
convênios educacionais e auxílio às entidades educacionais do 
município. 4) Aprovar, credenciar e apreciar a ampliação da rede 
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municipal de ensino. Ainda existem outras funções de natureza 
técnico-pedagógica que fazem parte das atribuições de metade 
dos oito conselhos analisados: 1) Analisar e/ou propor programas, 
projetos ou atividades de expansão e aperfeiçoamento do sistema 
de ensino. 2) Manifestar-se sobre o Projeto Político pedagógico, o 
currículo e o calendário escolar. 3) Propor normas complementares 
para o SME. 4) Contribuir para o diagnóstico da evasão, repetência 
e/ou problemas da educação municipal. 5) Manifestar-se sobre a 
localização, criação, reorganização ou ampliação de unidades 
educacionais.

Quadro 5 – Atribuições dos CME pesquisados por função 
prevista, em 2013

Atribuições Funções* Frequência 
(%)

Propor diretrizes e colaborar na formulação da Política Municipal 
de Educação 

C – P 100

Fiscalizar os repasses e/ou aplicação de recursos públicos desti-
nados à educação 

F- CS 88,0

Elaborar e aprovar seu regimento interno D 88,0

Normatizar credenciamento e funcionamento estabelecimento 
de ensino

N 75,0

Integrar o CME com as secretarias municipais e outros conse-
lhos municipais

P 75,0

Emitir parecer sobre convênios educ. e auxílio às entidades 
educacionais do município

C 63,0

Aprovar, credenciar e apreciar a ampliação da rede municipal 
de ensino

D 63,0

Analisar e/ou propor programas e projetos de expansão e 
aperfeiçoamento do SME

D – P 50,0

Manifestar-se sobre o Projeto Político pedagógico, o currículo e 
o calendário escolar

C – D 50,0

Propor normas complementares para o SME N – P 50,0

Contribuir para o diagnóstico da evasão, repetência e/ou pro-
blemas da educação. 

D 50,0
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Manifestar-se sobre a localização, criação, reorganização ou 
ampliação de unidades educacionais

D 50,0

Funcionar como instância recursal em relação às entidades e 
ao SME

D 38,0

Estimular a participação comunitária no planejamento e execu-
ção das políticas educacionais 

M 38,0

Desempenhar atribuições delegadas pelo CEE A 38,0

Divulgar as atividades do conselho M 25,0

Examinar o Plano Municipal da Educação e apresentar suges-
tões

C 25,0

Zelar pela valorização dos profissionais da educação e propor 
capacitação.

C – P 25,0

Acompanhar e fiscalizar a implementação das diretrizes da 
Conferência Municipal de Educação 

F- CS 13,0

Apurar denúncias sobre descumprimento de normas do sistema 
de ensino

F 13,0

Fonte: Dados da pesquisa.

*Abreviações das funções:Consultivo - C; Deliberativo - D; Normativo - N; 

Fiscalizador - F; Controle  Social - CS; Assessoramento - A; Propositivo - P.

A necessidade de competência técnica parece estar relacionada à 
significativa presença de profissionais ligados à atividade de ensino 
na composição dos conselhos, conforme demonstrado no tópico 5.4 
deste capítulo. Contudo, conforme a análise de Tatagiba (2002), em 
face dessa forte demanda por capacidade técnica dos conselheiros, 
tendo em vista o rol de atribuições dos CME, deixa estes espaços ainda 
mais dependentes do Poder Executivo, ampliando possibilidades de 
cooptação política. 

Ao lado disso, destaca-se o fato de a maioria dos CME investigados 
não apresentar uma estrutura organizativa definida. Dentre os 
conselhos analisados, o único que possui uma estrutura composta 
de câmaras técnicas para dar conta dessas atribuições é o de Belo 
Horizonte. Em tal município, além do Plenário, da Mesa Diretora e 
da Secretaria Executiva, que estão previstos em todos os conselhos, 
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existem Câmaras Técnicas e Comissões Especiais. São cinco 
Câmaras Técnicas: Gestão do Sistema e da Escola; Orçamento e 
Financiamento; Política Pedagógica; Educação Infantil; Planejamento 
e Acompanhamento. As Comissões Especiais são instituídas, quando 
necessário, pelo Presidente do Conselho e compostas por tempo 
determinado para deliberar sobre assuntos específicos como: exame 
e julgamento de recursos interpostos junto ao CME; reapreciação de 
ato homologável do CME e devolvido pelo Secretário Municipal de 
Educação; normatizações de matérias pertinentes ao conselho. 

Essa complexidade no nível de organização do CME, que é bastante 
compatível com um município do porte de Belo Horizonte, torna-
se inviável em municípios pequenos. Entretanto, ao se considerar 
as competências previstas no Quadro 5, uma estrutura mínima de 
funcionamento seria necessária para todos os municípios pesquisados.

Devido às dificuldades que tivemos para acessar os conselheiros, 
em função do filtro realizado pelas SME, é possível considerar que, 
entre os oitos conselhos que puderam ser pesquisados, a maioria 
não possui condições para desempenhar as suas atribuições. Dessa 
forma, dada à complexidade das suas atribuições, podem ficar à 
mercê das orientações das suas SME e cumprir, na prática, um 
papel apenas homologatório, conforme a literatura apresentada tem 
demonstrado. 

Esses aspectos foram ressaltados nas entrevistas com os conselheiros. 
Todos os entrevistados apontaram a atuação das SME e deixaram 
evidente que as secretarias pautam as reuniões. Afirmam que a 
pauta é sempre extensa e que predominam questões de natureza 
técnico-pedagógicas, como a definição do calendário escolar, 
credenciamentos de novos estabelecimentos, emissão de pareceres 
ou decisões sobre licenças solicitadas pelos professores. 
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Em plenária do conselho. Meu nome foi indicado 
para a presidência e aprovado pela maioria. 
Neste caso, tinha como incumbência, além das 
atribuições pertinentes ao cargo, a função de 
negociar os interesses do poder público nos 
encaminhamentos e prioridades das matérias 
discutidas. No entanto, no período em que estive 
como conselheira – 2005 a 2006 – não sofri 
nenhuma “pressão” que contradissesse meus 
princípios. Naquele período, havia muitas questões 
de regulamentação e organização interna do 
conselho a serem resolvidas. Mas o tempo 
passou e não foram resolvidas... As dificuldades 
são muitas, especialmente porque temos mais 
que cumprir as orientações da secretária do que 
representar mesmo. (Conselheiro do CME de 
Betim).

Pouco tempo para discussão de muitos assuntos 
(normalmente, pauta grande). Pouco tempo para 
qualificação dos trabalhos. As discussões, por 
vezes, se prendem em algum ponto da pauta e 
nem sempre é possível avançar nas discussões da 
pauta, qualificando-as. (Conselheiro do CME-BH).

As pautas são verificadas e definidas pelo 
presidente de acordo com as demandas/
necessidades, em face da atual pouca atividade 
do CME. (Conselheiro do CME Ribeirão das 
Neves).

As pautas surgem a partir de das demandas 
levantadas na ata anterior. As questões que 
estimulam a construção das pautas normalmente 
estão relacionadas com os informes da Secretaria 
da Educação [...] sobre os acontecimentos 
ocorridos na educação municipal durante o mês. 
Além disso, por ser o CME um espaço aberto, 
sugestões, dúvidas e questionamentos surgem 
dos conselheiros, permitindo a redefinição dos 
temas durante as reuniões. Essa definição ocorre 
muito flexivelmente, uma vez que o grupo é coeso, 
o que permite a tomada de decisão seja feita 
por meio de diálogo e votação. Mas geralmente 
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a pauta é definida mesmo por demanda da 
Secretaria. (Conselheira do CME de Esmeraldas).

Devido à precariedade do CME, essa representação 
é comprometida, pois a atuação é pouco suscitada 
pelos segmentos pretensamente representados. 
(Conselheira do CME de Contagem).

Outro aspecto destacado por alguns entrevistados é a dificuldade de 
garantir quórum para abertura das reuniões e o pouco tempo para 
aprofundar nas discussões, bem como para a realização de eleições 
de conselheiros. Os entrevistados apontam ainda a permanência 
de alguns conselheiros por logo tempo nos conselhos por meio do 
revezamento de indicações por parte do sindicato das escolas.

[...] o CME não é autônomo, pois ainda está 
atrelado à secretaria de educação. [...] em 2008 
houve uma conferência com cerca de 150 pessoas, 
mas não houve adesão de novos voluntários 
interessados no Conselho [...]. Dessa forma, a 
substituição ficou impossibilitada e os membros 
do Conselho prosseguiram os trabalhos. Em 2012, 
teria que ser feita uma nova conferência para a 
formação de um novo corpo de conselheiro, 
entretanto, devido ao processo eleitoral, essa 
conferência foi transferida para 2013 para não se 
confundir com as eleições para prefeito/vereador. 
[...] Vamos ver [...]. (Conselheira do CME de 
Sabará).

Apesar de apontarem essas dificuldades, parece que todos os 
entrevistados procuram evitar fazer críticas ao conselho e destacam 
a sua importância como espaço para discutir políticas públicas 
para educação. Entretanto, ficam visíveis as dificuldades devido à 
estratégia comum de evitar opinar e, por isso, procurar responder 
às perguntas sobre o funcionamento dos conselhos, afirmando a 
mesma coisa que está prevista no regimento interno ou na Lei de 
criação do conselho. 
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Ao conselho compete contribuir para o bom 
desempenho das políticas da educação, tanto 
para as instituições públicas quanto as privadas, 
localizadas no município. A definição do calendário 
escolar é um exemplo. O conselho deve garantir 
que seja, respeitados os princípios legais que o 
regulamentam e o cumprimento dos dias letivos. 
Ao receber denúncias sobre questões relacionadas 
a estrutura e funcionamento das escolas, merenda 
escolar, dentre outros, o conselho deve intervir 
junto às instâncias competentes de forma a 
buscar soluções pertinentes ao caso em questão. 
O seu trabalho pode ser considerado um dos mais 
relevantes na estrutura da secretaria e do ensino 
[...] (Conselheira do CME de Esmeraldas).

As decisões aqui do Conselho são sempre 
coletivas e contribuem muito com a educação. 
[...]. As questões da pauta, previamente 
comunicada, são apresentadas. Em seguida, 
inscrevem-se dois ou três membros que queiram 
apresentar pontos contra ou a favor do assunto. 
Na sequência, tiram-se os encaminhamentos que 
serão votados, sistematizados e encaminhados 
aos interessados, via secretaria do conselho. 
Um exemplo: denúncia de escola que não 
estava ofertando a merenda conforme cardápio 
da secretaria, por falta de servidora para fazê-
la. O encaminhamento configurou-se em três 
procedimentos: i) contato com a escola para 
confirmar denúncia; ii) comunicado à secretaria  
de educação (setor de movimentação de pessoal), 
solicitando esclarecimento e providências  sobre 
a questões; iii)  não havendo pronunciamento 
e/ou solução do problema, no prazo de 7 dias, 
encaminhar documento de denúncia à promotoria 
pública. É bem democrático (Conselheiro do CME 
de Juatuba).

Devemos ressaltar, também, que os assuntos administrativos e 
pedagógicos sobrecarregam as pautas de reuniões dos conselhos, 
deixando muito pouco espaço para uma discussão mais propositiva 
das diretrizes da educação municipal ou em relação às ações 
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que poderiam contribuir para uma maior mobilização dos atores 
sociais envolvidos com o conselho, de modo a aumentar a sua 
representatividade e estreitar os laços com as diversas comunidades. 

4 CONCLUSÕES E APONTAMENTOS

A necessidade de expansão do atendimento educacional nos 
municípios para cumprir as obrigações constitucionais e, por 
decorrência, de democratização do espaço escolar implica a criação de 
órgãos de gestão educacional e do próprio SME. Dentre estes órgãos, 
como se demonstrou, encontra-se o CME, dada sua potencialidade 
como espaço de representação da sociedade e possível indutor 
de políticas educacionais locais. Desse modo, se a criação de CME 
parece inevitável, o seu efetivo funcionamento, ao contrário, parece 
uma eventualidade que depende do posicionamento político de um 
determinado governo municipal.

Com relação à composição desses CME, os dados evidenciam 
algumas tendências. O primeiro aspecto em relação à composição 
diz respeito à prevalência da diversidade representativa e certa 
disparidade entre os representantes do Estado e os da sociedade. 
Entre os representantes do Estado predominam os indicados pelo 
poder executivo municipal, com representação em 100% dos CME 
considerados; seguidos pelos indicados pela Câmara Municipal, 
com 87,5% de presença nestes espaços; e os representantes da 
RME e da Rede Estadual de Educação, ambos com presença em 
50% dos conselhos investigados. Os diretores de escolas da RME, 
professores e os pedagogos da RME e os trabalhadores em educação 
das escolas municipais ocupam assento em 37, 5% desses CME. 
Já os diretores das escolas estaduais estão presentes em 25%; os 
membros de colegiados da RME e da Rede Estadual de Educação, 
bem com membros do magistério oficial estão presentes em 12, 5% 
desses espaços. Entre os representantes da sociedade prevalecem 
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os representantes de pais de alunos em 100% dos CME; seguidos 
dos alunos com presença em 75% desses espaços. São seguidos 
dos membros representantes de estabelecimentos da rede privada; 
filantrópica; confessional e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, todos presentes em 50% dos conselhos. 
Os professores da rede privada; filantrópica; confessional e o 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aparecem 37,5% 
dos CME pesquisados. Já os membros de instituições de ensino 
superior, do Sind-UTE, do Conselho Municipal de Assistência Social 
e do Conselho Tutelar estão presentes em 25% deles; e, por fim, 
os trabalhadores de instituições comunitárias; filantrópicas; e 
confessionais de educação infantil compõem 12,5% dos assentos 
nos CME considerados. Vale destacar que o rol de representantes 
identificados nesses CME sugere que existe certa imprecisão em 
relação à representação do Estado e da sociedade, tendo em vista que 
os professores da RME são considerados representantes do Estado e 
os do Ensino Superior, bem como os conselhos são enquadrados como 
representantes da sociedade. Se, por um lado, os representantes 
estão inseridos no Conselho para tratar de políticas educacionais em 
sentido lato ao buscarem representar, nesses espaços, demandas e 
necessidades de natureza coletiva; por outro lado, também, estão 
neles presentes para reapresentar leituras específicas a partir de 
determinados lugares que ora ocupam na organização social. Afinal, 
um pai de aluno, ao mesmo tempo em que pode dialogar no CME 
numa perspectiva política ampliada, ele está ali representando um 
determinado segmento social. Ao lado disso, não é possível precisar, 
por exemplo, se a ênfase está sendo dada ao papel dos professores 
ou a uma determinada rede de ensino composta por um conjunto 
de unidades educacionais e com variados segmentos profissionais, 
dentre outros. 

Outro aspecto relacionado à composição refere-se ao fato de que, 
com exceção do CME de Sabará, não prevalece o critério de paridade 
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nestes espaços participativos instituídos, sendo que a presença da 
sociedade é maior em sua composição. Contudo, prevalece em 87,5% 
dos CME pesquisados o fato de o secretário municipal de educação 
ser o seu único membro nato e, em geral, o seu presidente; isso 
quando o presidente não é indicado pelo próprio secretário. 

Um terceiro aspecto diz respeito à forma de escolha dos representantes, 
prevalecendo a indicação. Todos os representantes do Estado são 
indicados. Já em relação à forma de escolha dos representantes da 
sociedade, com exceção do CME-BH, que define que 13 dos seus 
24 conselheiros sejam eleitos durante a Conferência Municipal de 
Educação de BH; em todos os demais CME considerados consta que 
eles sejam eleitos e/ou indicados por seus pares em assembleias ou 
por ação de um sindicato. Contudo, os dados sugerem que prevalece 
a indicação, também, entre os representantes da sociedade. O 
possível distanciamento entre os representantes e os representados 
da sociedade parece contribuir para a possibilidade das discussões 
serem controladas pelo poder Executivo Municipal, tornando o CME 
um órgão homologatório e não de debate e proposição sobre a 
educação municipal.

Nesse sentido, os dados sugerem um distanciamento dos 
conselheiros em relação aos seus segmentos de origem e, em termos 
mais amplos, da sociedade em geral, pois parece que existe uma 
fragilidade organizativa dos segmentos que compõem os conselhos. 
Muitos deles como alunos, pais de alunos ou mesmo a rede pública e 
privada de ensino não possuem uma base organizada para legitimar 
a escolha dos seus representantes nesses CME. Além disso, a forma 
de caracterizar os segmentos diretamente relacionados à educação 
é muito variada, sugerindo uma dispersão que favorece a tendência 
de indicação de nomes por parte das SME. De outro lado, percebe-
se que essa fragilidade de vários segmentos acentua a distância dos 
conselheiros em relação à sociedade e essa situação é agravada 
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pela ausência de fóruns e conferências municipais para legitimar 
tanto a escolha dos conselheiros como para traçar diretrizes para o 
aprimoramento do sistema de ensino.

Com relação à questão da representatividade, considerando-se que os 
CME se constituem como espaços em que os representantes mantêm 
certo distanciamento da sua base – os representados –, sinaliza-
se o fato de que os representantes conservam, em suas decisões, 
certa independência ante a sua base. Isso não quer dizer que não 
exista uma legitimidade da representação, pois, diferentemente da 
representação eleitoral tradicional em que o representante deve se 
identificar com o representado, na representação política coletiva, 
os representantes podem ter legitimidade pelo reconhecimento 
acerca de seu grau de competência, qualificação e atuação, e 
não especificamente pelo vínculo direto com a base. Contudo, ao 
repensar os CME a partir da categoria representação, é preciso, 
também, pensar em formas alternativas de prestação de contas e de 
relações entre representantes e representados.

Com relação às funções/atribuições, constatou-se que 100% destes 
CME são consultivos; 87,5 são deliberativos; 62,5 são normativos 
e fiscalizadores; 25% são de controle social; e 12,5% são de 
assessoramento e propositivos. A atribuição que está presente em 
100% dos CME pesquisados é de caráter propositivo e de natureza 
técnico-pedagógica e de planejamento de política pública, ou seja, 
propor diretrizes e colaborar na formulação da política municipal de 
educação. É uma competência de caráter muito abrangente que, 
na prática, envolve as funções propositiva, consultiva, normativa e 
deliberativa. Os CME pesquisados, seguindo um padrão bastante 
destacado na literatura, possuem competências, predominantemente 
de natureza técnico-pedagógica e são constituídos para exercer, 
principalmente, as funções consultiva, deliberativa e normativa. 
Entretanto, várias atribuições sugerem a sobreposição dessas 
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funções, gerando um alargamento de competências que confundem 
o funcionamento dos CME com a atuação das SME. Essas questões 
indicam que não existe ainda uma clara compreensão em relação à 
amplitude das funções e, principalmente, quanto ao papel que deve 
ser exercido pelos CME. Esse fato parece acentuar a subordinação 
dos conselhos ao Poder Executivo Municipal e contribuir para que 
fiquem sufocados por uma rotina burocrática, cumprindo na prática 
um papel homologatório.

No caso específico dos CME pesquisados, verificamos que a 
complexidade técnica e a amplitude das atribuições dos conselheiros 
podem deixá-los enredados em tarefas burocrático-administrativas 
como, por exemplo, aprovar o calendário escolar, emitir parecer 
sobre convênios e tratar do credenciamento e do funcionamento 
de estabelecimento de ensino. Mesmo que essas atribuições sejam 
consideradas importantes para o CME, elas não podem escamotear 
a função propositiva e de controle social, enfraquecendo o papel do 
conselho enquanto espaço para a participação social.

Considera-se que a ampliação da representatividade dos CME e 
a sua consolidação como um agente da gestão participativa local 
implica, também, a definição do papel dos conselhos em termos 
de funções e atribuições no interior da administração pública. 
Apesar de a discussão não ser nova, a imprecisão acerca do papel 
destes espaços participativos instituídos, no que diz respeito à sua 
representatividade, permanece controversa, pois não há orientações 
políticas e jurídicas claras em relação às suas funções e atribuições. 

Por fim, é fundamental destacar que a distância entre os CME 
pesquisados e a sociedade compromete a sua representatividade e 
a possibilidade de fazerem uma mediação mais efetiva entre Estado 
e sociedade. Dessa forma, fica evidenciado que, embora estes 
Conselhos tenham um potencial democratizante e façam parte do 
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conjunto de instâncias participativas situadas ao longo do continuum 
entre representação e participação, eles não estão correspondendo a 
essa possibilidade na prática. Portanto, considerando os argumentos 
de Bobbio (2009), teoricamente os conselhos pesquisados fazem parte 
do continuum de formas intermediárias que conectam as dimensões 
da democracia representativa e direta, mas a configuração dada 
pelas atribuições e a composição, somadas ao distanciamento dos 
segmentos representados, impede, na prática, a relação sugerida 
pelo continuum na medida em que restringe a participação e acentua 
a distância entre os representantes e os representados.

A partir das considerações traçadas até aqui, é possível elencar 
algumas questões e propor algumas novas frentes de pesquisas 
para o debate sobre os CME no país: 1) Em que medida a estrutura 
e as diferentes formas de escolha de representantes incidem na 
capacidade de inclusão nos CME? 2) Quais as possibilidades e 
os limites para que os representantes do Estado e da sociedade 
qualifiquem a sua representação nos CME? 3) Quais mecanismos 
podem ser utilizados para relacionar as pautas trabalhadas nos CME 
com os interesses de toda a coletividade? 4) Quais mecanismos 
podem ser utilizados para que a sociedade em geral possa conhecer 
e acompanhar as atividades desenvolvidas nos CME? 

Conforme pontuado, esta pesquisa não se propõe a ter um caráter 
conclusivo, mesmo porque se configura como um estudo exploratório, 
mas espera-se contribuir, em alguma medida, com elementos para 
a compreensão de espaços participativos instituídos na democracia 
brasileira, em geral, e dos CME, em específico. 
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo desvelar a visão dos gestores da 
Política de Transferência de Renda do Programa Bolsa Família no 
âmbito municipal acerca das estratégias de enfrentamento à extrema 
pobreza dos beneficiários do Brasil Carinhoso de Curitiba. Para 
tanto, utilizou-se o método explicativo, no qual foram aplicadas as 
abordagens quantitativa e qualitativa. Visando explorar a temática, 
foram coletadas informações do Cadastro Único dos beneficiários da 
Ação do Brasil Carinhoso para caracterizar o perfil socioeconômico 
das famílias atendidas no CRAS/Pompeia, município de Curitiba, 
e utilizados os dados do Diagnóstico Social elaborado pela 
DIGB – FAS (Fundação de Ação Social), para demonstrar o perfil 
socioeconômico das famílias atendidas na Regional Pinheirinho, 
deste município. Os resultados apontados na pesquisa revelam que 
a Ação do Brasil Carinhoso trouxe não só o aumento da renda per 
capita das famílias atendidas, mas também a garantia dos direitos 
sociais fundamentais, como saúde e educação. Foi observado que 
os gestores de Curitiba que atuam nesse programa entendem que o 
Brasil Carinhoso será o primeiro passo rumo à emancipação dessas 
famílias somente se forem integradas as demais políticas públicas 

* Assistente social, pós-graduanda em Gestão Social: Abordagem Técnico-Operativa 
do Trabalho Social, pela Itecne de Curitiba. Educadora Social pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba. 
** Assistente social, pós-graduada em Administração Pública e Metodologia da 
Educação Superior, Mestra e Doutora em Educação. 
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nesse processo. Dessa forma, pode-se afirmar que o programa vem 
atendendo ao que foi proposto, em especial no tocante à superação 
da extrema pobreza, porém percebe-se que há muitos desafios a 
serem enfrentados, como a inserção dessas famílias nos demais 
serviços da Política da Assistência Social.

Palavras-Chave:  Ação Brasil Carinho. Programa Bolsa Família. 
Enfrentamento à extrema pobreza.

ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMIENTO A LA EXTREMA 
POBREZA EN CURITIBA BAJO LA PERSPECTIVA DE LOS 

GESTORES DE LA ASISTENCIA SOCIAL: una mirada sobre la 
Acción Brasil Cariñoso

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo desvelar la visión de los gestores de 
la Política de Transferencia de Renta del Programa Bolsa Familia en 
el ámbito municipal acerca de las estrategias de enfrentamiento a la 
extrema pobreza de los beneficiarios del Brasil Cariñoso de Curitiba. 
Para eso, se utilizó el método explicativo, en el cual se aplicaron 
los abordajes cuantitativos y cualitativos. Objetivando explorar la 
temática, se recogieron informaciones del Cadastro Único de los 
beneficiarios de la Acción del Brasil Cariñoso para caracterizar el 
perfil socioeconómico de las familias atendidas en el CRAS/Pompeia, 
municipio de Curitiba, y utilizados los datos del Diagnóstico Social 
elaborado por la DIGB – FAS (Fundación de Acción Social), para 
demostrar el perfil socioeconómico de las familias atendidas en la 
Regional Pinheirinho, de este municipio. Los resultados  apuntados 
en la pesquisa revelan que la Acción del Brasil Cariñoso trajo no 
sólo el aumento de la renta per capita de las familias atendidas, sino 
también la garantía de los derechos sociales fundamentales, como 
salud y educación. Se observó que los gestores de Curitiba, que 
actúan en ese programa, entienden que el Brasil Cariñoso será el 
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primer paso rumbo a la emancipación de esas familias solamente 
si fueren integradas las demás políticas públicas en ese proceso. 
De esa forma, se puede afirmar que el programa viene atendiendo 
a lo que fue propuesto, en especial con respecto a la superación 
de la extrema pobreza, sin embargo se percibe que hay muchos 
desafíos para encarar, como la inserción de esas familias en los 
demás servicios de la Política de Asistencia Social.

Palabras-clave: Acción del Brasil Cariñoso. Programa Bolsa 
Familia. Enfrentamiento a la pobreza extrema.

STRATEGIES TO FACE EXTREME POVERTY IN CURITIBA/
BRAZIL UNDER THE PERSPECTIVE OF SOCIAL SERVICES 

ADMINISTRATORS: a view on  Ação Brasil Carinhoso 
Program

ABSTRACT

This paper aims at  disclosing administrators’ vision on Brazilian 
income transfer policies program, called Bolsa Família,  at municipal 
level, and on extreme poverty dealing strategies for Brasil Carinhoso 
de Curitiba’s recipients. We have applied the dialectical method 
and the quantitative and qualitative approaches.  For the sake of 
exploring the theme, information about the unique registration form 
of Ação do Brasil Carinhoso’s recipients were gathered in order 
to characterize the socioeconomic status of the assisted families 
from CRAS Pompeia, in Curitiba region, and data from the social 
diagnostic elaborated by DIGB - FAS (Social Action Foundation) were 
used to show the socioeconomic profile of the assisted families in 
Pinheirinho Regional, in Curitiba. The survey results show that Ação 
do Brasil Carinhoso program has brought an increase in the families’ 
per capita income and also the guarantee of their basic social rights 
as health and education. It was observed that the administrators of 
this Curitiba’s program understand that Brasil Carinhoso will be the 
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first step to these families autonomy only if it was integrated to other 
public policies. So it can be said that this program is answering to its 
purpose especially concerning defeating extreme poverty, however 
there are many challenges to face as the inclusion of these families 
in the other social assistance policies.

Keywords:  Ação Brasil Carinhoso (Social Welfare Program). 
Programa Bolsa Família (Social Welfare Program). 
Facing extremy poverty.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, cerca de 16,27 milhões de pessoas vivem abaixo da linha 
da pobreza; segundo estudo feito pelo Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE), 8,5% da população brasileira estava em situação 
de extrema pobreza de acordo com o Censo 2010. Considerando a 
riqueza do país, este é um número assustador. Entretanto, uma das 
facetas mais cruéis da miséria é que a sua maior incidência está 
entre as famílias com crianças e adolescentes de até 15 anos. 

Com a finalidade de superar a situação de extrema pobreza da 
população em todo o território nacional, por meio da integração 
e articulação de políticas, programas e ações, o Plano Brasil Sem 
Miséria (PBSM) foi instituído pelo Decreto nº 7.492, de 02/06/2011. 
O Plano destina-se exclusivamente ao atendimento à população em 
situação de extrema pobreza, considerando extrema pobreza aquela 
população com renda familiar per capita mensal de até R$ 70,00 
(setenta reais). 

Para o alcance dos objetivos deste plano de elevar a renda familiar 
per capita da população em situação de extrema pobreza e ampliar 
o acesso da população em situação de extrema pobreza aos serviços 
públicos, o Brasil Sem Miséria lançou a Ação Brasil Carinhoso (ABC).
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É bem verdade que os programas de transferências de renda já vêm 
sendo utilizados em diversos países da Europa e nos EUA desde 
1930. Na América Latina, esse tipo de programa social, focalizado 
em famílias pobres e extremamente pobres, disseminou-se a partir 
da década de 90, em países como México, Argentina, Chile, Costa 
Rica, Uruguai e Brasil (SILVA, 2010).

Apesar da divergência de opiniões sobre os programas de 
transferência de renda, com sua expansão como possibilidade para 
o enfrentamento do desemprego e da pobreza estrutural, cresce 
também o debate acerca dos seus objetivos, alcance, cobertura, 
efeitos e resultados (SILVA, 2010).

Entretanto, para a pesquisadora Maria Ozanira1, no Brasil, por 
um longo período, o campo das avaliações das políticas sociais 
ficou esquecido, prevalecendo um histórico de avaliações restritas 
e desenvolvido como mero controle de gastos (SILVA, 2001), 
cuja carência de estudos sistemáticos prejudicou a apreensão de 
conhecimento que venha a corroborar ou infirmar a efetividade de 
tais intervenções, principalmente no campo da assistência social 
(SILVA, 2010). 

A partir de sua constituição em 2004, o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) vem desenvolvendo políticas e 
programas visando à redução da fome e da pobreza e à promoção 
dos direitos sociais, juntamente com a adoção de um modelo de 
gestão que estruturou a Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação (SAGI), responsável por implementar o sistema de 
avaliação e monitoramento dos programas sociais (BRASIL, 2007). 

1 Doutora em Serviço Social e Coordenadora do Grupo de Avaliação e Estudo da 
Pobreza e de Políticas Direcionadas à Pobreza (GAEPP), em que vem desenvolvendo 
pesquisas sobre políticas sociais, em destaque a Política de Assistência Social e os 
programas de Transferência de Renda, assim como estudos no campo da avaliação de 
políticas e programas sociais. (SILVA, 2010 p.5).
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Cada vez mais, passou-se a dar atenções especiais às pesquisas e 
avaliações das políticas sociais como forte ferramenta de gestão nos 
três entes federados. 

No final de 2012, com a criação da ação estratégia de enfrentamento 
à extrema pobreza no Brasil, o Brasil Carinhoso, integrado às políticas 
de combate à fome e à pobreza, especificamente o Programa Bolsa 
Família, somado ao contexto político contemporâneo de transição, 
devido à eleição para prefeito, trouxe à tona o tema entre os planos de 
governo, envolvendo novas avaliações dos impactos orçamentários 
das prefeituras e realização de diagnósticos sociais sobre a realidade 
de cada município.

Diante da emergente necessidade de avaliação das políticas sociais 
e visando contribuir nas reflexões sobre a temática das políticas de 
transferência de renda como estratégia de enfrentamento à extrema 
pobreza, algumas perguntas são pertinentes neste processo. Qual 
é a visão dos gestores responsáveis pela Política de Transferência 
de Renda no município de Curitiba acerca das estratégias de 
enfrentamento à extrema pobreza? Como se apresentam atualmente 
os beneficiários do Brasil Carinhoso? 

A proposta de pesquisa2 teve como objetivo geral “desvelar a visão 
dos gestores da Política de Transferência de Renda do Programa Bolsa 
Família no âmbito municipal acerca das estratégias de enfrentamento 
à extrema pobreza dos beneficiários do Brasil Carinhoso de Curitiba”. 

Entendemos que a pesquisa contribuiu para novas reflexões sobre 
a temática, que se baseou no método explicativo e que utilizou 
da abordagem quantitativa e qualitativa. Informações coletadas 
do banco de dados do Governo Federal – Cadastro Único - foram 
utilizadas para compor a apresentação do perfil da população usuária 

2 Trabalho apresentado para conclusão do curso de Pós-graduação em Gestão Social: 
Abordagem Técnico-Operativa do Trabalho Social, Itecne de Curitiba, 2014.
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do CRAS/Pompeia (Centro de Referência de Assistência Social), que 
acessa o benefício do Brasil Carinhoso junto com os demais valores 
do Programa Bolsa Família. Para a caracterização da população-alvo 
da Política da Assistência Social em Curitiba e na Regional Pinheirinho, 
utilizamos também, como base, o Diagnóstico Social (FUNDAÇÃO 
DE AÇÃO SOCIAL, 2013), realizado pela Superintendência de 
Planejamento/Assessoria da Vigilância Socioassistencial, em abril de 
2013.

Para esta abordagem qualitativa, recorremos, como instrumento 
de coleta, a dados de entrevista semiestruturada com os gestores 
municipais, escolhidos como sujeitos significantes, que atuam em 
três níveis hierárquicos diferentes na gestão do Programa Bolsa 
Família em Curitiba (Diretoria de Informação e Gestão de Benefícios – 
Gestor A; Supervisor da Fundação de Ação Social de Núcleo Regional 
– Gestor B e um Coordenador de CRAS – Gestor C).

2 PANORAMA GERAL SOBRE OS PROGRAMAS SOCIAIS DE 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA

As primeiras discussões sobre a renda mínima nasceram por 
pensadores liberais em meados do século XVIII, inicialmente 
denominada como dividendo universal por Thomas Paine, 
parlamentar e economista inglês, visando garantir uma renda 
mínima que seria destinada aos pobres e estender para a economia 
a igualdade da democracia política (MENTHON, 2008). O primeiro 
programa oficial de transferência de renda que se tem notícia é de 
1908 e foi instituído pelo governo britânico. 

Os programas de transferência de renda condicionada mais 
contemporâneos começaram a ganhar força em 1997. Dez 
anos depois, quase toda a América Latina já possuía programas 
semelhantes, destacando-se o Programa Oportunidades no México; 
Programa Famílias en Acción na Colômbia; Mi Família Progresa na 
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Guatemala; Tekoporã no Paraguai; Juntos no Peru; Chile Solidário 
no Chile. Também existe na Turquia, Camboja, Paquistão, sul da Ásia, 
Nova York (EUA), Egito, Indonésia, África do Sul e Gana. (BRASIL, 
2010). 

No Brasil, o primeiro projeto de Lei PGRM foi de autoria do então 
senador Eduardo Suplicy, entretanto não foi votado para implantação. 
A partir de 1995, foram criadas as primeiras políticas de transferência 
de renda nos municípios brasileiros de Santos, Belo Horizonte, 
Ribeirão Preto, Campinas e no Distrito Federal (SILVA; YAZBEK, 
2004). 

Somente em 1998, a Lei nº 10.219 de 11 de abril de 2001, instituiu 
nacionalmente o programa Bolsa Escola, tornando-o referência 
nacional e internacional como política pública social da gestão do 
governo federal. A partir de então, outros programas foram nascendo, 
como o Programa Bolsa Alimentação em 2001, o Auxílio Gás em 
2002; e, em 2003, o Cartão Alimentação (BRASIL, 2010).

Após a criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, os investimentos em políticas de proteção, assistência e 
desenvolvimento social tiveram um aumento significativo, dando 
suporte aos programas e ações de transferência de renda, segurança 
alimentar e nutricional, assistência social e inclusão produtiva, o que 
significou uma expansão substantiva da cobertura de serviços e rede 
de proteção social (BRASIL, 2010). 

O Programa Bolsa Família, criado por meio da Medida Provisória nº 163, 
de 20 de outubro de 2003, no governo Lula, veio a integrar e unificar 
O Fome Zero3 aos demais programas sociais existentes na época, 

3 O FOME ZERO é uma estratégia impulsionada pelo governo federal para assegurar 
o direito humano à alimentação adequada às pessoas com dificuldades de acesso 
aos alimentos, diz respeito ao valor monetário de R$70,00 também conhecido como 
variável básico. (BRASIL, 2012).
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visando gerenciar os procedimentos de gestão e execução das ações 
de transferências de renda do país. Atualmente, o Programa Bolsa 
Família é o principal programa de transferência de renda existente 
no Brasil. Sua estrutura está fundamentada no desenvolvimento das 
famílias, na promoção do alívio imediato da pobreza, no reforço ao 
exercício de direitos sociais básicos nas áreas de saúde e educação 
e na articulação com programas complementares, dando condições 
para a superação das vulnerabilidades e pobreza das famílias. 

O Programa Bolsa Família do Governo Federal é uma política social 
de transferência de renda condicionada e tem por objetivo remediar 
a pobreza, possibilitar aos cidadãos que façam três refeições 
diárias, reforçar os direitos à saúde e educação e promover a oferta 
de programas complementares, possibilitando a superação das 
vulnerabilidades sofridas pelas famílias pobres e extremamente 
pobres (BRASIL, 2010). 

Nas 5.565 cidades brasileiras, é difícil encontrar pessoas que 
desconheçam totalmente o Programa Bolsa Família. Segundo o MDS, 
em 2009 este programa atendeu 12,3 milhões de famílias, repassando 
um total de R$ 12,4 bilhões aos seus beneficiários, cerca de 0,4% 
do Produto Interno Bruto (BRASIL, 2010), alcançando a meta de 
atender mais de 13 milhões famílias em 2013. O Programa Bolsa 
Família é destinado à família com renda per capita mensal menor ou 
igual a R$ 140,00, em situação de pobreza ou extrema pobreza. A 
seleção do público-alvo é feita exclusivamente pelo Cadastro Único, 
um banco de dados criado para identificar todas as famílias de baixa 
renda no território brasileiro. 

A renda per capita mensal é critério principal de seleção e fator 
condicionante para diferenciar o valor do benefício. Os valores 
pagos pelo Programa Bolsa Família variam de acordo com a renda, 
com o número de crianças e adolescentes de até 17 anos, entre 
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outros determinantes. Os benefícios são acumulativos, sendo eles 
quatro tipos: o básico, o benefício variável, o variável vinculado 
ao adolescente (BVJ), o variável gestante (BVG) e o variável 
nutriz (BVN) e o Benefício para Superação da Extrema Pobreza 
na Primeira Infância (BSP). Segundo o site oficial do Ministério do 
Desenvolvimento Social:

[…] o Benefício para a Superação da Extrema 
Pobreza na Primeira Infância - BSP, que é 
concedido às famílias com crianças de zero a 
seis anos, que mesmo recebendo os benefícios 
financeiros do Programa Bolsa Família continuam 
em situação de pobreza extrema (renda per capita 
mensal de até R$ 70,00). O valor do benefício 
correspondente ao necessário para que a família 
supere os R$ 70,00 mensais por pessoa (BRASIL, 
2013).

O benefício do Brasil Carinhoso atende famílias com pelo menos 
um filho de até 15 anos que, mesmo recebendo o Programa Bolsa 
Família, permanecem com a renda mensal inferior a R$ 70 por 
pessoa. O novo benefício complementa a renda da família de modo 
que todos os seus membros superem esse patamar.

Atendendo à parcela mais vulnerável e em fase crucial do 
desenvolvimento físico e intelectual, que são as crianças de zero a 
seis anos, o Brasil Carinhoso foi criado numa perspectiva de atenção 
integral por meio de articulação às políticas ligadas à assistência 
social, à saúde e à educação. Para tal, a ação envolve, além do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o 
Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação (MEC). 

A Ação Brasil Carinhoso cria um complemento financeiro que é 
somado ao benefício do Programa Bolsa Família, que garante que 
todos os beneficiários tenham uma renda mensal de, pelo menos, R$ 
72, superando a situação da extrema pobreza. Na área da saúde, sua 
ação expandiu a distribuição de doses de vitamina A para crianças 
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entre 06 meses e 5 anos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, 
em campanhas de vacinação, também aumentou a oferta de sulfato 
ferroso na Rede de Atenção Básica de Saúde e a distribuição gratuita, 
nas unidades do “Aqui Tem Farmácia Popular”, de medicamentos 
para asma (BRASIL, 2014). 

Na área da educação, a Ação Brasil Carinhoso dá estímulos financeiros 
aos municípios e ao Distrito Federal para que os serviços de educação 
infantil cheguem à população mais pobre. Além de incentivar o 
aumento da quantidade de vagas para as crianças de 0 a 48 meses 
nas creches públicas ou conveniadas com o poder público, o MEC 
antecipa os valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) para as vagas em novas turmas de 
educação infantil abertas.

Este benefício começou a ser pago em junho de 2012 e, de lá pra 
cá, já atende cerca de 8,1 milhões de crianças e adolescentes de até 
15 anos que já saíram da miséria, e com eles seus pais e irmãos, 
totalizando 16,4 milhões de brasileiros (BRASIL, 2013). O benefício da 
Ação Brasil Carinhoso, também denominado Benefício de Superação 
da Pobreza (BSP), é pago até o mês de dezembro do ano em que o 
adolescente mais novo da família completar 16 anos.

O Programa Bolsa Família ainda conta com ações complementares, 
como o acesso ao microcrédito para beneficiários, qualificação 
profissional, isenção de inscrição em concurso público federal e 
acesso a outros programas e projetos municipais. 

Para a sociedade, as opiniões e discussões acerca dessas políticas 
de transferência de renda são moldadas com base na comunicação 
de massa, fonte de informação que lhes são acessáveis, com todas 
as limitações, superficialidades e reducionismos (CASTRO et al., 
2009). É comumente classificado como esmola ou assistencialismo, 
o que traz acomodação em relação ao trabalho. Além disso, críticas 
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relacionadas ao uso, como marketing político, incentivo indireto à 
natalidade, as divulgações de casos de recebimento indevido e as 
inclusões fraudulentas contribuem para formação de opinião dos 
brasileiros.

As políticas sociais, inclusive as de transferência de renda, para os 
marxistas, são a tentativa do Estado de qualificar permanentemente 
a mão de obra para o mercado, e manter no controle a parcela 
da população excluída do processo produtivo, destinando a eles os 
mínimos sociais. Para os liberalistas, são ações do Estado com o 
objetivo de regular os desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento da 
acumulação capitalista, considerados entraves ao desenvolvimento e 
responsáveis pelas crises sociais. (CASTRO et al., 2009).

Na verdade, o Programa Bolsa Família é uma mescla de duas 
correntes nada assistencialista: a desenvolvimentista e a liberal. 
Tendo as duas linhas como mola propulsora, o programa não só 
atende aos alívios da pobreza de forma imediata, com repasse da 
verba, mas também permite que a família adquira potencial para sair 
da situação de vulnerabilidade, investindo em capital humano, para 
que tenham mais oportunidades profissionais no futuro, ou seja, 
atuar na manutenção do exército de mão de obra para o sistema 
capitalista.

Milton Friedman, um dos principais expoentes do liberalismo 
econômico, denomina o Programa Bolsa Família como imposto 
de renda negativo, visto como mecanismo que menos distorce o 
mercado e alcança os melhores resultados para reduzir as diferenças 
sociais (FRIEDMAN, 1985). 

A corrente desenvolvimentista também defende um papel proativo 
do Estado na promoção à saúde e à educação, defendendo políticas 
sociais universais, abarcando o maior conjunto de pessoas que 
possam ser atendidas com melhor e maior oferta desses serviços 
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básicos, impulsionando investimentos para ampliação e acesso a 
essas políticas, principais responsáveis pelo desenvolvimento de uma 
nação. 

Contentando liberais e desenvolvimentistas, o Programa Bolsa Família 
não apenas cumpre com o seu objetivo principal, que é de permitir 
que os mais pobres possam se alimentar, mas também estimula a 
economia e fortalece o mercado interno. O benefício repassado pelo 
Programa Bolsa Família permitiu que os mais pobres crescessem sete 
vezes mais do que os mais ricos e quase três vezes mais do que a 
média nacional; segundo análise da pesquisa mensal de emprego, 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas (2001-2007), a renda per 
capita dos 10% mais pobres no Brasil cresceu 7% ao ano, numa 
velocidade sete vezes maior do que a renda dos 10% mais ricos, que 
cresceu 1,1 (BRASIL, 2010).

Para Sussumo Honda, presidente da Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS), é de grande importância o Programa Bolsa 
Família para o setor de mercados, pois o consumo cresceu muito no 
norte e nordeste. O impacto do programa na economia aumentou o 
poder de compra das famílias desta região, chegando a registrar um 
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) acima da média nacional 
no triênio de 2003-2006. De 2006 a 2008, o setor de supermercados 
cresceu 74,7% e esse aumento foi atribuído ao Programa Bolsa 
Família (BRASIL, 2010).

Para Marcio Pochmann, presidente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), o dinheiro no bolso dos mais pobres 
pode ser traduzido em aquecimento econômico, fazendo com que 
o mercado interno funcione de acordo com o poder de compra da 
população. Justifica-se esse aquecimento na economia devido à falta 
do hábito de guardar dinheiro, e mais dinheiro para essa classe é o 
mesmo que injetar capital na economia local (BRASIL, 2010). Isto 
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reflete no aumento da arrecadação dos estados e municípios, pois, a 
cada R$ 10,00 transferidos para a população pobre, R$ 3,00 voltam 
na forma de pagamento de impostos (BRASIL, 2010, p. 13). 

Para o MDS, a queda da desigualdade no Brasil deve-se à forte 
presença do poder público no desenvolvimento de políticas sociais 
e à formação de uma rede de proteção e promoção social, na qual 
o Programa Bolsa Família é o eixo articulador. Estudos recentes 
(ROCHA, 2004; SOARES, 2006; FERREIRA; LEITE; LITCHFIELD, 2006 
apud RESENDE; OLIVEIRA, 2008) evidenciam os efeitos potenciais 
dos programas de transferência sobre a redução das desigualdades e 
da pobreza no país, destacando a importância deste tipo de política. 

Para outros economistas, o programa não é a solução para todos os 
males da pobreza. Contudo, a questão principal não é apenas reduzir 
a desigualdade, mas encontrar meios para essas famílias saírem do 
programa, podendo se autossustentar, encontrar mecanismos para 
que adquiram a emancipação do programa. Autonomia para inclusão 
social, este é um ponto-chave que precisa ser revisto e redefinido 
no programa. Observa-se que algumas famílias estão no programa 
desde a sua implantação, outras só param de receber o benefício 
quando seus filhos completam a idade limite. Com certeza, este não 
é o objetivo do programa, formar dependentes, e sim garantir uma 
vida digna. 

De acordo com Robert Castel (apud WANDERLEY; BÓGUS; 
YAZBEK, 2000), o trabalho ainda é fator primordial constitutivo das 
identidades. O autor destaca os perigos de amplas políticas voltadas 
para a distribuição de renda, que podem gerar uma sociedade “dual”, 
composta por pessoas que vivem exclusivamente do recebimento 
dessas políticas e por indivíduos que produzem riquezas e vivem do 
trabalho. Alguns autores destacam a importância da elaboração de 
políticas macroeconômicas mais justas, que visem ao crescimento 
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econômico, ao fomento à agricultura, construção civil, fortalecimento 
da infraestrutura, entre outros, de forma a gerar empregos de 
qualidade, além de renda para a população (POCHMANN, 2001). 

Embora existam autores que defendam programas redistributivos 
como forma de resgatar a cidadania dos excluídos do mercado 
de trabalho (SUPLICY, 1988; SPOSATI, 1997; VAN PARIJS, 1996), 
outros apontam para os possíveis efeitos negativos do programa, 
a dependência econômica. É um desafio contemporâneo encontrar 
soluções para que essas famílias alcancem a autonomia e encontrem 
a porta de saída do Programa Bolsa Família. 

Caso não se tenha foco nos objetivos a que se propõe esta 
política, dentre este a emancipação e autonomia dos beneficiários, 
poderíamos assumir uma perspectiva neoliberal/conservadora de 
focalização cujo objetivo é tão somente atenuar a pobreza. Quando 
há a desresponsabilização do Estado, centrando-se em programas 
sociais compensatórios, emergenciais, assistencialistas, insuficientes, 
descontínuos, direcionados para populações que vivem em situação 
de extrema pobreza.

3 RESULTADO DA PESQUISA

A presente pesquisa propôs, como objetivo específico, “demonstrar o 
perfil socioeconômico das famílias atendidas da Regional Pinheirinho, 
município de Curitiba”, para isso, teve como base documental o 
Diagnóstico Social da Regional Pinheirinho (FUNDAÇÃO DE AÇÃO 
SOCIAL, 2013), realizado no mês de abril de 2013 pela equipe 
da Superintendência de Planejamento Assessoria da Vigilância 
Socioassistencial, da Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba.

 A partir do Decreto nº 41 de 1986, foram criados nove centros 
secundários em Curitiba, também conhecidos como administrações 
regionais. Compondo esse grupo de divisões territoriais 
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administrativos, a Regional Pinheirinho abrange os Bairros do Capão 
Raso, Campo de Santana, Caximba, Pinheirinho e Tatuquara.

Aproximadamente 9,61% da população de Curitiba é residente 
no território dessa grande regional, totalizando 168.425 pessoas, 
segundo censo do IBGE - Censo Demográfico 2010. Desse total, 
51,03% são mulheres e 48,97% são homens. 

A Regional Pinheirinho possui uma população de 51.288 em idade 
escolar, ou seja, na faixa etária de 0 a 17 anos, de 18 a 59 anos são 
104.759  e 12.378 com idade igual ou superior a 60 anos.

Gráfico 1 – População residente por faixa etária – Regional 
Pinheirinho - 2010

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/ IPPUC. 

Censo Demográfico 2010.

O diagnóstico social da regional Pinheirinho também apresenta que 
88,23% da população da Regional Pinheirinho é alfabetizada.

Dentre os aspectos econômicos da região, conforme a Agência 
Curitiba de Desenvolvimento S.A, a administração Regional 
Pinheirinho ocupava a 7a colocação no ranking de quantidade de 
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estabelecimentos econômicos em 2011, pois apresenta 10.275 
devidamente registrados no Cadastro de Liberação de Alvarás 
da Secretaria Municipal de Finanças. Desses, 17,33% na área da 
indústria, 52,38% no comércio e 29,82% no ramo de prestação de 
serviços.

No aspecto referente à renda da população residente na área de 
abrangência da Regional Pinheirinho, segundo a renda per capita 
dos domicílios particulares, o diagnóstico social afirma que 22.825 
famílias sobrevivem com o valor inferior ou igual a 1 salário mínimo 
e 1.181 não possuem rendimentos. De 1 a 3 salários são 23.282 
famílias, e de rendimentos superiores a 3 salários são 4.544 famílias, 
segundo o senso do IBGE 2010.

Segundo o Relatório Gerencial de Dezembro de 2013 da DIGB, estavam 
cadastradas 107.158 famílias na base do Cadastro Único em Curitiba, 
sendo 17.165 da Regional Pinheirinho. O município de Curitiba possui 
33.476 famílias beneficiárias das Políticas de Transferência de Renda, 
Bolsa família e PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), 
dessas, 6.592 recebem o benefício de superação de pobreza, a Ação 
Brasil Carinhoso. As famílias cadastradas que se encontram em 
situação de extrema pobreza em toda Curitiba são 18.787, dessas, 
16. 157 recebiam o benefício de superação de pobreza, a Ação Brasil 
Carinhoso.  A Regional Pinheirinho possui 2.776 famílias em extrema 
pobreza, com renda per capita até R$70,00 mensal. 

Na regional Pinheirinho, para o atendimento da população, público 
da Política da Assistência Social, encontramos 15 equipamentos da 
Proteção Social Básica, 3 de Proteção Social Especial  e 4 de Geração 
de Trabalho e Renda; dentre eles, CRAS, Unidades de Atendimento, 
CREAS, Liceus de Ofícios, entre outras unidades oficiais e conveniados, 
totalizando 22 equipamentos (FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, 2012).
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Respondendo ao objetivo Caracterizar o perfil socioeconômico 
das famílias beneficiárias do Brasil Carinhoso atendidas no CRAS 
Pompeia, município de Curitiba, a pesquisa teve como base a folha 
de pagamento dos benefícios sociais do MDS do mês de janeiro de 
2014. Com base no Relatório Gerencial, em dezembro de 2013, o 
CRAS Pompeia atendia 298 beneficiários do Brasil Carinhoso. Para 
a caracterização do perfil socioeconômico, foram pesquisadas 116 
famílias encontradas na folha de Pagamento de Benefícios sociais de 
janeiro de 2014. 

Apurou-se, com a pesquisa, que 1 família atualizou o Cadastro 
Único recentemente no estado de Santa Catarina, 2 famílias têm 
seus endereços que não pertencem à área de abrangência do CRAS 
Pompeia, e 5 famílias encontram-se com seus Cadastros Únicos 
desatualizados há mais de 3 anos, visto que os dados não foram 
migrados da antiga versão do sistema, e, por isso, encontram-se 
com campos em branco.

Em janeiro de 2014, o total de beneficiários do BSP do território do 
CRAS Pompeia era de 116 famílias, sendo 65% chefiadas somente por 
mulheres, ou seja, família monoparental constituída por mulheres. A 
pesquisa também apresentou que, das famílias com apenas uma 
pessoa na composição, 4 são homens e 12 são mulheres que moram 
sozinhos.

O número de membros de cada família varia de 1 a 7 pessoas, 
sendo que 54% das famílias são compostas por até 3 pessoas na 
casa. Apenas 4 famílias apresentaram-se compostas por 7 membros 
coabitando sob o mesmo teto, desmitificando o preconceito de 
quanto mais pobres mais filhos, pois, exatamente 30% das famílias, 
apresentam-se como famílias nucleares (pai, mãe e 1 filho).
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Gráfico 2 – Pessoas por domicílios

Fonte: BRASIL. MDS. Cadastro Único Governo Federal 2014.

Das famílias pesquisadas, 65% delas vivem em casas de alvenaria, 
31% em casas de madeira e 4% não consta esse dado. O número 
de cômodos na casa varia de 1 a 6, sendo 20% com 3, 25% com 4 
e 30% com 5 cômodos. Apenas 8 casas dispõem de 6 cômodos e 1 
de 8 cômodos.

O saneamento básico, além de ser uma preocupação da saúde 
pública, também é um dado estatístico que informa as condições 
das famílias. A pesquisa revelou que 68% dos beneficiários do Brasil 
Carinho do CRAS Pompeia não pagam luz elétrica, mostrando a 
grande incidência de ligações clandestinas na região. Diferentemente 
da distribuição de água tratada, das quais 96% possuem água 
encanada em suas residências, como se pode observar nos gráficos 
abaixo.



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 99-124 | jul/dez 2014

118

Maria Derli de Oliveira Morais e Rosely Bittencourt

Gráfico 3- Domicílios com energia elétrica

Fonte: BRASIL. MDS. Cadastro Único Governo Federal 2014.

Quanto ao escoamento do esgoto/banheiro, vê-se uma ampla 
cobertura na região, de 93% das casas com sistema de esgoto ligado 
à rede pública, com fossa séptica ou rudimentar. Apenas 7% declarou, 
no Cadastro Único, que não possui rede de esgoto, desembocando 
os dejetos em valas a céu aberto; enquanto 2 famílias afirmam não 
ter banheiro em casa, utilizando-se do sistema de “casinha” ou 
banheiros comunitários.

Dentre as despesas mensais, pôde-se constatar que 23% das 
famílias pesquisadas não dispõem de casa própria, que, mesmo 
estando no recorte de renda inferior a R$ 70,00, ainda pagam 
aluguel. Entretanto, o fato de a pesquisa apresentar que 77% não 
paga aluguel, não significa que esse total possui casa própria, pois 
a área de abrangência do CRAS Pompeia conta com várias áreas 
de ocupação irregular, sendo elas: Terra Santa (que está em fase 
de intervenção e regularização), Beira da Linha do Trem, Fundos 
do Colégio Beatriz, Rua Roberto Ozório, Becos da Rua Ignez, Vila 
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Zanon e Vila Santa Luzia. Não podemos esquecer que, dentro dessa 
porcentagem, encontram-se famílias que estão morando em casas 
cedidas. Não há como precisar esses dados através do Cadastro 
Único, pois essas questões não são abordadas nas entrevistas.

Sobre a condição de trabalho dessas famílias, a pesquisa mostrou 
que 14% delas estão empregadas com registro formal em carteira de 
trabalho, 28% são trabalhadores autônomos e 61% encontravam-se 
desempregados no momento da entrevista. Note que o fato de 14% 
possuir renda fixa e 28%, renda flutuante, não efetiva a superação à 
extrema pobreza, sendo sua renda inferior a R$ 70,00. 

Contudo, o que mais chama a atenção, é que, dessa população 
em trabalho formal, os cadastros apresentavam poucos meses de 
registro em carteira de trabalho, o que influenciou no cálculo da 
renda. Ou seja, se uma família tinha registro em carteira com salário 
de R$ 800,00 com 3 membros na casa, mas só tinha um mês no 
serviço, o sistema calcula que essa família só recebeu esse valor no 
ano, acarretando em erro de seleção, pois essa família estaria com a 
renda per capita superior, mas o cálculo geraria uma renda per capita 
de R$22,00, segundo a seguinte fórmula:

Salário atual X nº de meses trabalhados
__________________________________

12 meses do ano
__________________________________

Número de pessoas na casa

Este erro de seleção do público, de acordo com os critérios de renda, 
seria sanado se a atualização do cadastro único fosse realizada o 
mais breve possível ou nos próximos 6 meses após o preenchimento 
do cadastro, para verificar se a pessoa efetivou no emprego ou se 
essa situação mudou.
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Em entrevista com a gestora municipal “A”, que atua na Gestão do 
Programa de Transferência de Renda Bolsa Família, ela relatou que 
eliminar “sujeiras”, erros e falhas do sistema é um grande desafio 
do programa para o município, pois ainda é possível detectar falhas 
e divergências de sistema, para que as famílias não tenham, além 
de toda a questão social, uma questão administrativa, uma questão 
operacional que invalide todo o trabalho. “A” ressalta que essa 
aferição não é somente para cortar quem não está mais dentro dos 
critérios, e sim para dar oportunidade de novas famílias começarem 
a receber. Destaca também que é preciso dar suporte às equipes de 
trabalho em termos de recursos.

“Há muitos desafios na organização e no funcionamento dessa 
gestão” (sic), exclama a “gestora C”, e cita, como os principais, 
especificamente no CRAS, o desafio de poder ter recursos humanos 
adequados para aportar a demanda, assim como melhor definição 
dos serviços e delimitação dos territórios. “C” ainda ressalta que as 
famílias devem ter uma contrapartida, pois o desejo delas de sair 
da situação de extrema pobreza é muito importante. A “Gestora B” 
aponta que o maior desafio é exatamente agregar essas famílias, 
que participam desse programa, dentro dos serviços, assim como ter 
uma escuta muito qualificada, um olhar especializado para trabalhar 
com essas famílias. 

Os gestores municipais do Programa Bolsa Família compreendem 
que essa estratégia de enfrentamento à extrema pobreza, o Brasil 
Carinhoso, é um importante instrumento para o município. A “gestora 
A” salienta que o Brasil Carinhoso veio dar um upgrade, uma melhoria, 
visto que despertou os olhares dos gestores para a população da 
mais extrema pobreza, com isso, começou-se a sinalizar que elas 
precisariam de uma atenção maior, um olhar mais direcionado para 
esse grupo de pessoas, que, mesmo com a transferência de renda, 
não conseguia sair do corte de renda de 70 reais. 
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A “gestora C” destaca que é uma estratégia interessante, sendo o 
primeiro passo para a erradicação da extrema pobreza, porém enfatiza 
que outras ações são igualmente importantes para a efetivação do 
processo. A “Gestora B” acrescenta que, para o programa surtir 
maiores avanços, as famílias devem estar diretamente ligadas 
aos serviços ofertados pelo CRAS, caso contrário esta ação seria 
puramente assistencialista. 

O trabalho integrado com as demais políticas públicas e de direito 
social foi mencionado pelas três gestoras, salientando a necessidade 
de trabalharem as prioridades em conjunto. “Você não coloca as 
pessoas em serviço, se elas não tiverem alimentadas, se elas não 
tiverem numa residência minimamente digna, se elas não tiverem 
condições de humanidade, só aí você pode iniciar qualquer ação 
com essa família” (sic), disse a “gestora B”. “C” revela que, para ter 
mais efetividade, é necessário que a educação, saúde, habitação, 
alimentação e o próprio orçamento público “precisam conversar e 
garantir” (sic). 

“O empoderamento passa pelos serviços, os serviços da assistência 
têm um peso de apoio muito forte, se ele se focar nas famílias em 
um primeiro momento e no território no momento seguinte” (sic), 
diz a gestora B quando menciona este como benefício trazido pela 
superação da pobreza, assim como a participação das famílias no 
processo de afastamento gradual das vulnerabilidades e, portanto, 
da assistência.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo desvelou a visão dos gestores da Política de Transferência 
de Renda do Programa Bolsa Família no âmbito municipal acerca das 
estratégias de enfrentamento à extrema pobreza dos beneficiários 
do Brasil Carinhoso de Curitiba. 
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Com base nos resultados, verifica-se que a Ação Brasil Carinhoso 
coloca as famílias acima da linha da pobreza enquanto permaneceram 
recebendo o benefício financeiro, possibilitando ao município a 
focalização dos serviços nessas famílias para o alcance da autonomia 
e emancipação.

Vale salientar, contudo, que foi unânime a compreensão dos gestores, 
destacando a importância de um trabalho integrado com as demais 
políticas púbicas para que sejam alcançados os objetivos do Brasil 
Carinhoso. Sendo considerados não só transferência de renda, mas 
um conjunto de ações, numa intervenção conjunta de todos os 
estados e municípios para com o enfrentamento da extrema pobreza 
no nosso país.

Visto como um alerta para a gestão dos programas sociais, o 
Brasil Carinhoso, nestes poucos meses da atuação, trouxe novos 
desafios aos agentes que atuam com o Programa Bolsa Família, 
como a identificação de famílias em vulnerabilidade, delimitando um 
público dentro das famílias que já recebiam benefício, melhorando 
a focalização para a intervenção estatal. Um alerta dizendo: “olhem, 
foquem nessas famílias, não deixem as outras, mas foquem nessas 
famílias...” (sic), como ressaltou a “gestora A”.
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RESUMO

Este artigo propõe levantar reflexões sobre o papel da Educação a 
Distância na era digital, em contextos de formação universitária: inicial 
e continuada. Contextualizando as condições atuais da educação 
em face das mudanças do mundo atual, propõe-se uma reflexão 
sobre a evolução histórica da comunicação, as possibilidades de 
atuação da EaD e apresenta as principais políticas públicas para esta 
modalidade de ensino. Assumindo que as Tecnologias da Informação 
e da Comunicação se tornaram uma das variáveis das relações de 
poder na sociedade contemporânea e que o seu domínio é uma 
questão de fortalecimento do sujeito em face da dinâmica social,  
pretende-se  contribuir para um melhor entendimento de como os 
estudantes podem ser beneficiados com tais tecnologias. As bases 
teóricas que sustentam o artigo são: o conectivismo de Siemens, a 
não neutralidade das tecnologias de Oliveira e a perspectiva freireana 
da dialogicidade, integrada aos estudos socioconstrucionistas de 
Vygotsky. Sendo ambos dialéticos, defendem a educação como 
uma prática ético-política para um sujeito socialmente inserido 
em um contexto historicamente construído. Levanta-se também 
a importância de pensar novas frentes de atuação que permitam 
a construção de novos conhecimentos no contexto do trabalho, 
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envolvendo o acompanhamento e assessoramento dos educandos, 
no sentido de poder entender suas necessidades.

Palavras-chave: Educação a distância, Evolução da comunicação. 
Tecnologias da informação e da comunicação.

EDUCACIÓN A DISTANCIA COMO UNA POLÍTICA 
ALTERNATIVA DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUADA EN 

LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE MINAS GERAIS

RESUMEN

Este artículo propone efectuar reflexiones sobre el papel de la 
Educación a Distancia en la era digital, en contextos de formación 
universitaria: inicial y continuada. Situando las condiciones actuales 
de la educación frente a los cambios del mundo actual, se propone 
una reflexión sobre la evolución histórica de la comunicación, las 
posibilidades de actuación de la EaD y presenta las principales 
políticas públicas para esta modalidad de enseñanza. Aceptando 
que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se 
convirtieron en una de las variables de las relaciones de poder en 
la sociedad contemporánea y que su dominio es una cuestión de 
fortalecimiento del sujeto en razón de la dinámica social, se pretende 
contribuir para un mejor entendimiento de cómo los estudiantes 
pueden  ser beneficiados con tales tecnologías. Las bases teóricas 
que sustentan el artículo son: El conectivismo de Siemens, la no 
neutralidad de las tecnologías de Oliveira y la perspectiva freireana 
de la dialogicidad integrada a los estudios socioconstruccionistas 
de Vygotsky. Siendo ambos dialécticos, defienden la educación 
como una práctica ético-política para un sujeto socialmente inserto 
en un contexto históricamente construido. Se suscita también la 
importancia de pensar en otros frentes de actuación que permitan 
la construcción de nuevos conocimientos en el entorno del trabajo, 
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envolviendo el acompañamiento y asesoramiento de los educandos, 
en el sentido de poder entender sus necesidades.

Palabras-clave: Educación a distancia. Evolución de la 
comunicación. Tecnologías de la información y 
de la comunicación.

DISTANCE EDUCATION AS AN ALTERNATIVE POLICY 
FOR  INITIAL AND CONTINUING EDUCATION IN THE 

UNIVERSITY OF THE STATE OF MINAS GERAIS 

ABSTRACT

This article encourages reflections on the role of distance education 
in digital age in the context of higher university, initial and continuing 
education. As it contextualizes the current conditions of education 
in a fast-changing world, the article proposes a reflection on the 
historical evolution of communication and the possibilities of 
Distance Education. Assuming that information and communication 
technologies have become one of the variables of power relations 
in contemporary society and that its dominion strengthens individual 
social dynamics, we intend to contribute to a better understanding 
of how students can benefit from such technologies. The theoretical 
basis supporting the article are: Siemens’s connectivism, Oliveira’s 
non-neutrality of technologies and Freire’s dialogicity perspective 
integrated to Vygotsky’s social constructivism. As both of them are 
dialectic they advocate education as an ethical-political practice for a 
subject socially inserted into a context historically constructed. It also 
elicits the importance of thinking about new approaches to allow the 
construction of a new understanding in work context, involving follow-
up and learner’s advisory service in order to be able to understand 
learner’s needs.
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1 INTRODUÇÃO

Refletir sobre as transformações decorrentes da evolução tecnológica 
e dos impactos advindos das tecnologias em todos os segmentos 
da sociedade atual torna-se redundante; porém, desenvolver 
alternativas educacionais a fim de que as pessoas possam estar 
preparadas para enfrentá-las, faz-se relevante e urgente. 

A escola vem sendo acusada, ao longo dos tempos, de perpetuar as 
relações de desigualdade social (BOURDIEU, 1998) e fracassar na 
tentativa de formar cidadãos capazes de transformar estas relações. 
Vários são os fatores que favorecem a incompetência da escola em 
romper com esse modelo excludente e elitista, tais como: aspectos 
culturais e sociais, falta de continuidade nas políticas públicas 
educacionais e também a formação precária dos professores, 
tudo isso no contexto da carência de recursos financeiros para dar 
verdadeiro e suficiente suporte a tais políticas. 

A escola tem sido, ainda, alvo de uma série de críticas por enfatizar 
uma racionalidade tecnocrática (SAVIANI, 1999) e um paradigma 
distanciado das necessidades e realidades dos alunos. A educação, 
sendo um fato político, econômico, histórico e social, sempre 
esteve a serviço da sociedade dominante como reforço ideológico, 
instrumento de reprodução das desigualdades e de sujeição das 
massas ao pensamento dominante.

Por outro lado, evidencia-se que as TICs (Tecnologias da Informação 
e da Comunicação) ampliam as possibilidades, tanto técnicas quanto 
pedagógicas, de atendimento qualitativo e quantitativo da crescente 
demanda por formação em nosso país, ao mesmo tempo em que 
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favorecem novas formas de acesso a informações e de construção 
de conhecimento coletivo. 

O cenário atual demonstra que as TICs mudaram nossas relações 
com a informação e com o conhecimento, a começar pela grande 
velocidade com que surgem e renovam essas informações ou saberes, 
exigindo igualmente uma renovação permanente nas competências 
e nas habilidades requeridas dos indivíduos, consequentemente 
dos grupos, o que demanda também um processo de educação e 
formação continuada. No entanto, nosso sistema educacional atual 
está baseado em premissas que não favorecem a diversificação e 
personalização da formação. Pelo contrário, está organizado com 
base em cursos, com saberes e currículos hierarquizados, lineares, 
uniformes e rígidos, que não correspondem mais às necessidades 
específicas dos indivíduos e dos grupos, numa sociedade cada vez 
mais plural, orgânica e global.

Diante dos frequentes resultados negativos (muitos indicadores e 
pesquisas nacionais e internacionais apontam para a baixa qualidade 
e déficits de atendimento em nosso sistema educacional), avalia-
se que nosso sistema educacional dá sinais evidentes de que 
precisa se renovar e se modernizar de forma a atender à realidade 
crescente de um aprendizado que pode ser menos burocratizado, 
dentro de metodologias de ensino padronizadas, ou seja, organizado 
em espaços de conhecimento não lineares e rígidos, flexíveis, 
abrangentes, abertos, contínuos, evolutivos, sinérgicos e, sobretudo, 
singulares, para atender às pessoas e aos grupos igualmente 
singulares e únicos. Isso favorece a concepção atual de instituições 
e organizações de aprendizagem contínua, em consonância com 
as melhores práticas educacionais e empresariais em destaque no 
mundo.
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O fracasso na aprendizagem, característico das desigualdades 
sociais, marca o sistema educacional brasileiro há muitas décadas, 
atingindo, sobretudo, as classes populares. Uma das consequências 
desse fato é o alto índice de analfabetismo total e funcional1 
verificado entre jovens e adultos brasileiros. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em 2011, os números sobre 
a situação educacional em nosso país. Conforme mostra a Síntese 
de Indicadores Sociais, trabalho realizado com base na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o país ainda possui uma 
taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais de idade 
de 8,6% (12,9 milhões de analfabetos), o que o torna um dos piores 
colocados entre os vizinhos latino-americanos, como Barbados, 
Belize, Paraguai, Trinidad e Tobago.

Em 1970, Marshall McLuhan previu que o mundo se transformaria 
em uma aldeia global. De fato, os dispositivos móveis seguidos pela 
Internet e, consequentemente, as redes sociais transformaram o 
mundo. Em 2004, o canadense George Siemens questionou o alcance 
das atuais teorias da aprendizagem para sustentar os processos 
de construção de conhecimento na idade digital. Ele apresentou 
uma nova teoria, o conectivismo, uma ecologia da aprendizagem. 
Segundo o autor, não se trata mais de uma teoria de aprendizagem, 
mas uma teoria do conhecimento, que fundamenta a construção do 
conhecimento em rede, dinâmico, fluido, integrado. 

O autor inclui as tecnologias digitais como parte da distribuição de 
cognição e de conhecimento, aplica os princípios das redes e define 
o conhecimento como um padrão particular de relações que reside 
nas conexões que criamos, seja com outras pessoas, com fontes de 
informação, seja com as bases de dados. Ele define a aprendizagem 
– que tem como princípios os níveis biológico/neurais, conceituais 

1  Segundo a UNESCO, uma pessoa alfabetizada é a que diz saber ler e escrever pelo 
menos um bilhete simples no idioma que conhece.
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e sociais/externos - como a criação de novas conexões e padrões 
propiciados pelo fluxo rápido e a abundância de informação, por 
um lado; e a capacidade de mover-se através das redes e padrões 
existentes, por outro. 

A partir do conectivismo, Anderson e Dron (2011) discutem três 
gerações de pedagogias para a EaD: o behaviorismo-cognitivismo, 
o socioconstrutivismo e o conectivismo. Reiterando a transição 
de um mundo em que o conhecimento é estável e produzido por 
uma autoridade ou autores para outro em que este é instável, 
fluido e produzido pelos indivíduos, com base nas ferramentas e 
serviços comumente designados como Web 2.0. De acordo com os 
autores, hoje a interação em EaD move-se para além das consultas 
individuais com o professor (pedagogia behaviorista-cognitivista) 
e das interações em grupos e limites dos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagens (pedagogia construtivista). As atividades dos alunos 
são refletidas em suas contribuições em wikis, nas redes sociais, 
como o Twitter, discussões de texto e voz e outras ferramentas de 
rede. 

E qual é o futuro das instituições que não se adequarem à realidade 
atual? A educação a distância hoje, no século 21, não é mais opção, 
é solução.

Hoje, com os crescentes desafios à nossa volta e tendo em vista o 
caráter democrático das tecnologias digitais, favorecido pela Internet 
e pelos serviços que essa oferece, possibilitam, por meio da queda 
das barreiras geográficas, o acesso às informações que circulam em 
todo o planeta em tempo real, aumentando as possibilidades da 
socialização do conhecimento. Torna-se, portanto, urgente retomar 
as questões relacionadas ao papel da EaD, dentro de um debate 
amplo e qualificado. Não se trata de disseminar esta modalidade de 
uma forma acrítica, mas de aproveitar ao máximo a sua capacidade 
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de compartilhamento, processamento e armazenamento de dados 
e informações, principalmente de comunicação, a fim de otimizar 
o aprender, de dar sentido ao seu uso como meio e suporte, para 
obter um impacto qualitativo na relação de ensino e aprendizagem. 
Seria importante utilizar as tecnologias digitais, levando em conta 
as diferentes tendências de democratização do conhecimento e do 
exercício da cidadania:

[...] não enquanto extensão, ou seja, transferência 
de técnica, de conteúdo, treinamento ou 
adestramento, mas sim como comunicação, 
entendendo esta enquanto diálogo entre sujeitos 
interlocutores, que buscam significar e re-
significar, construir e reconstruir os conhecimentos 
e a sua própria vida cotidiana. (FREIRE, 2001, p. 
35).

Freire (2001) instiga os educadores a pensar em possibilidades 
tecnológicas nesse campo, que desafia, cada vez mais, a escola e seus 
atores. Aquela, por sua vez, pode passar por uma transformação, caso 
saiba aproveitá-las. Caso contrário, estará condenada a permanecer 
petrificada sem atender às necessidades e pretensões do homem de 
hoje, cujo desejo traz as marcas do nosso tempo. E, nesse sentido, 
a Educação a Distância tem um papel fundamental na construção 
deste novo modelo de sociedade que queremos.

Antes de adentrar no alcance e nas possibilidades desta nova 
modalidade de ensino e aprendizagem, porém, faz-se necessário 
refletir sobre as primeiras iniciativas de Educação a Distância, no 
Brasil e no mundo. No entanto, acreditamos que conhecer a história 
da comunicação e seu reflexo na educação vem a priori. Desse 
modo, a seguir, abordaremos a história da comunicação ressaltando 
a evolução histórica da EAD, relacionando as formas de comunicação 
e a interatividade.
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2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EAD 

Não existem dados precisos sobre quando e como ocorreu o 
primeiro ato de comunicação, apenas teorias e hipóteses que não 
podem ser comprovadas. Existem razões de sobra para acreditar 
que a faculdade da linguagem articulada é a forma que o homem 
encontrou para se autoafirmar como ser e dominar o mundo. Desde 
as primeiras comunidades humanas — hordas, clãs, tribos — o 
homem tem tido necessidade de comunicar-se para interagir com 
seu grupo ou círculo social a fim de vencer. Afinal, o homem somente 
se tornou um ser social a partir do instante — perdido na Pré-História 
— em que conseguiu estabelecer linguagens lógicas. Esta visão 
antropológica à luz da semiologia e da semiótica permite uma análise 
mais abrangente das formas de organização e desenvolvimento da 
sociedade humana.

A questão da fala é altamente controvertida, dada à inexistência 
de provas e testemunhos factuais. Certamente, quando, num 
certo momento deste indeterminado passado, um ser aprendeu 
a dar uso a um objeto natural ou a fabricar um utensílio e, em 
seguida, a transmitir o seu uso ou a técnica de sua feitura aos seus 
descendentes, o primeiro ato cultural se efetuou, presidido pela 
primeira manifestação da comunicação humana. 

Costella (2001) afirma que a fala articulada, misteriosa quanto às 
suas origens, foi o passo inicial de um itinerário impressionante que 
reconstituímos apenas por meio de hipóteses. Ela permitiu a eficiente 
transmissão de conhecimentos de uma geração para outra, fazendo 
surgir grupos humanos homogeneizados por um acervo cultural 
comum e assegurando, assim, as raízes iniciais de todas as culturas.  
A ampliação e a divulgação do código linguístico serviu então para 
maior identidade grupal e conduziu a estruturação da sociedade para 
a organização tribal.
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As marcas sempre foram um registro importante da evolução cultural 
da humanidade. O Homem, desde tempos imemoriais, atribuía 
valores diversos a símbolos, simplificando sua comunicação. As 
inscrições rupestres nas cavernas eram marcas da superioridade de 
algumas tribos. As escritas hieroglíficas foram a evolução natural 
dessas inscrições e também sintetizavam em símbolos fatos, ideias, 
ações e valores. Até os ideogramas orientais sustentam essa origem 
associativa. O caminho percorrido pela humanidade para chegar até 
a linguagem escrita foi longo e gradual. 

Ao que a história informa, o mais antigo sistema de escrita teria 
nascido por volta do ano de 3100 a.C. no Sul da Mesopotâmia. Dessa 
forma, divide-se a História em antes e depois do surgimento da escrita. 
O primeiro serviço organizado de difusão de documentos escritos 
de que se tem notícia remonta a 2400 anos antes de Cristo, tendo 
surgido no Antigo Egito, quando os faraós usavam mensageiros para 
a difusão de decretos em todo o território do Estado (ENCICLOPEDIA 
CONHECER, [s.d.]). Revolucionam-se, portanto, os processos de 
comunicação, certamente o que impulsionaria a educação à época.

A introdução da escrita, como sistema capaz de exprimir 
graficamente a linguagem, acelerou todo o processo de construção 
da cultura. Talvez uma das maiores conquistas da Humanidade, a 
escrita acabaria, assim, por converter-se num instrumento de valor 
inestimável na partilha e preservação da cultura. Foi dado, portanto, 
o primeiro passo rumo à Educação a Distância; podia-se prescindir 
da oralidade, da presença in loco, do emissor e do receptor, para se 
adquirir conhecimento. 

Assim, os escritos puderam atravessar distâncias geográficas 
e cronológicas. Foram levados de um lado a outro do planeta, 
substituindo a efemeridade pela permanência, introduzindo novos 
hábitos e, ao transmitir conhecimentos entre pessoas de sua época, 
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contribuíram para o registro da história humana no qual se assentava 
a tradição oral. A partir de então, o homem não precisou mais se 
preocupar com a questão do apagamento das memórias, suas 
lembranças não mais dependiam da transmissão oral, mas passaram 
a ser registradas pela escrita. 

O homem, ainda não satisfeito, continuava a sonhar, buscando 
formas de comunicação que aproximassem mais facilmente culturas 
e divulgassem o saber com maior rapidez e amplitude. Ele se 
empenhou na popularização da escrita. Após várias evoluções na 
tecnologia da escrita (gravações em pedras, potes, pergaminho, 
papiro), o desejo das pessoas de querer ler e aprender mais e mais 
levou o homem a pensar em uma máquina que pudesse imprimir 
livros. Por volta dos anos de 1450, o alemão Johann Gutenberg deu 
forma à tão sonhada máquina de impressão: o prelo. Houve uma 
revolução. Afinal, tornou-se possível fabricar um número maior de 
livros a um custo menor. Assim, as ideias passaram a se propagar 
com muito mais rapidez.

Se o surgimento da escrita marca o início da história, a invenção 
da imprensa vai promover radicais mudanças no modo de pensar 
e de viver da sociedade. A divulgação do conhecimento se torna 
acessível a cada vez um número maior de indivíduos, tendo uma 
influência primordial na educação. Já era possível ensinar e aprender 
à distância.

Novos marcos na história das comunicações e da educação foram 
estabelecidos com a construção da estrada de ferro, com a evolução 
dos veículos a vapor e do telégrafo. Embora não se possa precisar uma 
data consensual para o início da EaD, sabe-se que ela está vinculada 
historicamente ao desenvolvimento da técnica e das tecnologias de 
comunicação, produção e distribuição. Esses modelos correspondem 
às várias gerações da EAD. “Geração”, neste contexto, significa o 
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conjunto de suportes de informação utilizados para a comunicação 
entre professores, estudantes e equipes de apoio.

Desnecessário salientar que a EaD não é fruto da idade digital. As 
primeiras experiências têm seu alicerce no século XVIII. Um anúncio 
publicado em um jornal de Boston, no dia 20 de março de 1728, 
pelo professor de taquigrafia Cauleb Phillips, pode ser um marco na 
EaD. Anunciava-se, na Gazeta de Boston: “Toda pessoa da região, 
desejosa de aprender esta arte, pode receber em sua casa várias 
lições semanalmente e ser perfeitamente instruída, como as pessoas 
que vivem em Boston”2. Portanto, o Ensino por Correspondência 
propiciado pela evolução dos serviços postais e a massificação dos 
suportes impressos inaugura a Primeira Geração da EaD. 

Nesse momento, tornou-se possível substituir a interação direta 
professor/aluno por uma interação mediatizada pela correspondência 
postal. Embora com níveis baixos de interação, assiste-se a uma certa 
autonomia do aluno. Esta geração caracteriza-se pela comunicação 
assíncrona e demorada, realizada por meio da troca de material 
impresso, de manuais e guias de estudo entre o aluno e o professor, 
utilizando-se do correio tradicional. Nas primeiras décadas do século 
XIX surgem muitas outras experiências nesta modalidade. Em 1829, 
o Instituto Sueco, Liber Hermodes, contava com 150.000 usuários 
e, em 1840, no Reino Unido, inaugura-se a primeira escola por 
correspondência na Europa, Faculdades Sir Isaac Pitman. 

No Brasil, as primeiras experiências na modalidade a distância nos 
remetem ao Instituto Monitor e Instituto Universal Brasileiro. Um 
dos pioneiros desde 1941, por meio dos cursos profissionalizantes, 
supletivo e, agora, do ensino técnico.

2 Esta citação aparece de forma recorrente em inúmeros textos sobre o tema EaD. 
Apesar de exaustivas pesquisas da PPP, não foi possível localizar a fonte da citação, 
tampouco os textos em que ela é mencionada a identificam.
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Com a invenção do telefone e do rádio ao final do século XIX, 
na Inglaterra, e da televisão em meados do século XX, abrem-se 
os canais para a Segunda Geração da EaD. A partir de então, a 
palavra em forma de som e a imagem em movimento poderia viajar 
pelo espaço através dos programas teletransmitidos. É uma forma 
de comunicação em que a oralidade passa a dividir espaço com a 
comunicação da imagem, do símbolo, do movimento. A informação, 
além de ser falada, pode ser lida, vista e interpretada pelo receptor. 
Embora o processo fique mais rápido, torna-se também mais 
exigente, o que poderia criar condições de limitação de tempo e 
espaço.

Importante salientar que, tratando-se da EaD, a utilização de uma 
nova tecnologia não anula as outras. Além do rádio, da televisão, dos 
vídeos e cassetes, continuam sendo utilizados materiais impressos, 
como os pacotes didáticos e apostilas, que continuam sendo 
entregues pelo correio ou pessoalmente.

Nas últimas décadas do século XX, introduzem-se os suportes 
informáticos e multimidiáticos baseados em redes de computadores, 
é a Terceira Geração da EaD. Surgem as primeiras universidades 
abertas com o objetivo de oferecer ensino de qualidade com custo 
reduzido para alunos não universitários e passam a existir os 
encontros presenciais.

Neste contexto, no Brasil, definiram-se princípios, diretrizes e 
critérios a fim de servirem de referenciais de qualidade para a oferta 
de cursos na modalidade a distância. Os referenciais de qualidade 
circunscrevem-se no ordenamento legal vigente em complemento às 
determinações específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
do Decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de 
junho de 2006 e das Portarias Normativas 1 e 2, de 11 de janeiro 
de 2007.
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De acordo com o Ministério da Educação e Secretaria de Educação a 
Distância – SEED (2007):

No Brasil, a modalidade de Educação a Distância 
obteve respaldo legal para sua realização com a 
lei de diretrizes e bases da educação - lei 9.314, 
de 20 de dezembro de 1996 -, que estabelece, 
em seu artigo 80, a possibilidade de uso orgânico 
da modalidade de Educação a Distância em todos 
os níveis e modalidades de ensino. Esse artigo 
foi regulamentado posteriormente pelo decreto 
5.622, em vigência desde sua publicação em 20 
de dezembro de 2005. No decreto 5.622, ficou 
estabelecida a política de garantia de qualidade 
no tocante aos variados aspectos ligados a 
modalidade de Educação a Distância, notadamente 
ao credenciamento institucional, supervisão, 
acompanhamento e avaliação, harmonizados com 
padrões de qualidade enunciados pelo ministério 
da educação. (BRASIL, 2007).

Desde então, o Ministério da Educação, responsável pela regulação, 
supervisão e avaliação dos cursos na modalidade a distância, tem 
se empenhado em avaliar permanente e efetivamente os cursos 
oferecidos nesta modalidade, fechando cursos e ou polos que não 
atendam à regulamentação.

No contexto da política permanente de expansão da educação 
superior no País, implementada pelo MEC, a Universidade do Estado 
de Minas Gerais ousa dar os primeiros passos na EaD na busca de 
uma configuração que atenda aos requisitos de qualidade em que 
ela acredita.

3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA UEMG

A Universidade do Estado de Minas Gerais iniciou os seus trabalhos 
na modalidade a distância com um projeto coordenado pelo Grupo 
Emergente de Pesquisa (GEPE). Tal projeto trabalhava com a Teoria 
Modular e levava para os professores das escolas públicas de 
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alguns municípios da Região Metropolitana de BH a possibilidade de 
capacitação em serviço e atualização de conhecimentos em diversas 
áreas curriculares, com alguns momentos presenciais, visitas de 
monitores nos referidos municípios e encontros de professores 
cursistas em seminários gerais realizados na Faculdade. 

Outra experiência significativa foi a do Grupo de Estudos e Pesquisas 
de Tecnologias Interativas de Aprendizagem (TEIA-GEPE), criado em 
março de 1998, com o propósito de pesquisar tecnologias interativas 
de aprendizagem em seus fundamentos, modalidades e repercussões 
no contexto das necessidades do nosso país, e de criar ambientes 
e materiais educativos que favorecessem a construção, apropriação 
e assimilação significativa de conhecimentos relevantes em todos 
os graus de ensino, com ênfase no desenvolvimento continuado 
de professores e profissionais da educação, particularmente em 
educação a distância. O grupo teve o apoio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) e foi 
cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq – Sistema 
Lattes.

A UEMG participou, também, do Programa de Capacitação de 
Professores (PROCAP), que foi desenvolvido em parceria com 
a Secretaria de Estado da Educação para atender à formação de 
professores do Ensino Fundamental da rede pública de Minas Gerais, 
por meio das Regionais de Capacitação da UEMG, utilizando a 
infraestrutura de seus CAMPI (Belo Horizonte/MG) e das Unidades 
Associadas de Ituiutaba, Diamantina, Divinópolis, Passos e Varginha. 

Como parte do percurso institucional em EAD, a partir do ano de 
1998 foi criado o “Telessalas de Minas”, programa educativo, cultural 
e profissionalizante, desenvolvido na Unidade Associada à UEMG, 
localizada na cidade de Carangola, em parceria com as Prefeituras e 
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Secretarias Municipais de Educação da região. Por meio dele, foram 
implementadas 33 telessalas em nove municípios de Minas Gerais a 
partir de 1998.  

Já no ano de 2000, a UEMG assinou o Protocolo de Intenções (Termo 
de Adesão) que criou a Universidade Virtual Pública do Brasil – 
UNIREDE. Esta foi um consórcio de 70 instituições públicas de ensino 
superior e teve como objetivo democratizar o acesso à educação de 
qualidade por meio da oferta de cursos a distância.  

Em 2002, num convênio firmado entre a Secretaria de Estado da 
Educação de Minas Gerais/SEEMG e a FaE/UEMG, iniciou-se o “Projeto 
Veredas”, com o Curso Superior de Formação de Professores das 
séries iniciais do Ensino Fundamental, que promoveu a qualificação 
de professores efetivos da rede pública de Minas Gerais. O curso foi 
desenvolvido no período de 2002 a 2005, utilizando da modalidade de 
educação a distância, com momentos presenciais, em oito Agências 
Formadoras (AFOR), habilitando um total de 4. 238 professores. 

Dando continuidade à experiência em EAD, a UEMG, em dezembro 
de 2005, criou o Centro de Pesquisas em Educação a Distância 
(CEPEAD) com recursos de Demanda Endogovernamental da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG). Constitui-se, o CEPEAD, num espaço para a pesquisa, o 
estudo e a implementação de ambientes virtuais de aprendizagem, 
assim como suporte para a oferta de cursos de graduação, de pós-
graduação e de extensão universitária, na modalidade a distância. 
Sua criação representou outro passo importante para que a UEMG 
pudesse ampliar seu atendimento no âmbito da formação de recursos 
humanos para o uso eficaz das tecnologias da comunicação e da 
informação, na pesquisa e no ensino.  O CEPEAD veio modificar a 
cultura da UEMG no uso das novas tecnologias para a produção de 
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material on-line e desenvolvimento de cursos a distância, tanto de 
graduação quanto de pós-graduação.

A 4ª e 5ª geração da EaD não se associa ao aparecimento de uma nova 
tecnologia, tal como aconteceu para as gerações anteriores, o que 
muda radicalmente é o ambiente de aprendizagem. Os alunos passam 
a interagir virtualmente, surgem as “salas virtuais”. Com a evolução 
dos meios de comunicação e informação, ocorre o agrupamento de 
todas as tecnologias anteriores. Surge uma tecnologia mais eficaz, 
que oferece todas as possibilidades já exploradas na imprensa, no 
rádio, na televisão, operando uma ultrapassagem: a possibilidade de 
interação e a velocidade com que tudo ocorre facilita a comunicação 
síncrona e assíncrona com o tutor, professor e colegas.

O volume de informações emitidas é maior, bem como a rapidez 
com que chegam aos estudantes, oportunizando situações que as 
tecnologias anteriores não possibilitavam. Pode-se ler o jornal de 
qualquer parte do mundo, assistir a uma entrevista, participar de 
conferências, trocar correspondências, ler, discutir, conversar, tudo 
em um único aparelho, uma “máquina comunicacional”. Máquina 
esta conectada a milhares de outras, formando uma complexa rede.

O aluno não fica mais somente no papel de receptor passivo, 
há a possibilidade de escolha, há decisões a serem tomadas. A 
comunicação passa a ser assíncrona, em tempo real, de qualquer 
parte do planeta, garantindo uma aprendizagem dinâmica.

Nos últimos anos, ocorrem mudanças significativas na Internet, é a 
chamada Web 2.0, que traz novas configurações para a EaD. Com 
base nestes conceitos, surgem novas formas de se fazer EaD. Os 
alunos passam a aprender mais colaborativamente. Em mão dupla 
trocam um conteúdo dinâmico e o fornecem com a mesma facilidade, 
páginas repletas de vídeos, wikis, blogs e outros serviços com um 
traço em comum: a participação efetiva do aluno nos dois sentidos 
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do tráfego da informação. Os alunos passam a ter um atendimento 
regular por um tutor, em determinado local e horário. Porém, não se 
trata de uma revolução tecnológica ou atualização abrupta. É apenas 
uma mudança na maneira de promover conteúdo dinâmico através 
da internet.

Grandes transformações no país, em relação à EaD, surgem 
nos primeiros anos do século XXI. Em 2005, como mencionado 
anteriormente, o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 
regulamentou a EaD no Brasil. Nasce, neste contexto, a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), destinada exclusivamente ao ensino a 
distância, um programa do Ministério da Educação (MEC), gerido 
pela Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) e pela 
Secretaria de Educação a Distância (SEED). Em 2008, ofereceu 
40.000 (quarenta mil) vagas em diversos cursos, abrangendo 562 
Polos de Apoio Presencial ao ensino, em várias regiões do país.

Na sociedade globalizada, em que tempo e espaço não seguem mais 
uma linearidade, as inovações tecnológicas evoluem a uma velocidade 
sem precedentes, de forma que, acompanhar tais novidades, torna-
se tarefa quase que impossível. No momento em que o ser humano 
se “apropria” de uma (parte da) “técnica”, ela já foi substituída por 
outra, mais avançada, e assim sucessivamente. 

Não restam dúvidas de que esta tecnologia afetou profundamente a 
educação — como a tecnologia da fala, dezenas de milênios atrás; a 
tecnologia da escrita, há alguns poucos milênios; e a tecnologia da 
impressão, cinco séculos atrás, também o fizeram antes dela. 

Não é necessária muita perspicácia para constatar as dimensões 
atingidas pela informática e as mudanças causadas por ela, em 
qualquer ambiente. Percebe-se que a informática conquistou espaço 
importante e inigualável no seio das sociedades. A ausência da 
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informática pode significar, hoje, atraso ou subdesenvolvimento. 
Isto porque nenhuma revolução apresentou um poder de impacto 
social similar àquele que o desenvolvimento e a difusão maciça de 
computadores promovem. 

Essa espetacular invenção veio mudar definitivamente os rumos 
da sociedade atual. As informações sequenciais e lineares cedem, 
gradativamente, lugar aos sistemas hipermídia: uma coleção de 
arquivos interconectados em uma rede. 

Os avanços tecnológicos e o surgimento de diversas redes de 
intercomunicação eletrônica têm dado espaço para definições menos 
apegadas à interação humana. Fala-se, portanto, da comunicação 
entre organismos que não são necessariamente conscientes, nem 
estabelecem laços afetivos, mas apenas respondem a uma sequência 
lógica de impulsos dentro de um programa pré-estabelecido, tendo 
como resultado o intercâmbio automático de informações.

As redes bancárias são um exemplo disso. Comunicamos nossa 
necessidade de dinheiro a um computador que, por sua vez, se 
comunica com o banco de dados que verifica se o solicitante tem 
fundos suficientes. Se a resposta for afirmativa, é enviada uma ordem 
ao caixa automático para entregar a quantia solicitada, fazendo a 
respectiva dedução da conta corrente do solicitante.

A EaD, porém, em sua quinta geração, tem procurado, por meio 
da interatividade,  humanizar, cada vez mais, a educação nesta 
modalidade.

No contexto da cibercultura, encontram-se diversas metodologias, 
ferramentas e tecnologias disponíveis e com grande potencial 
para atender ao que se considera como os dois maiores desafios e 
necessidades, quando se pensa no sistema educacional brasileiro: 1) 
ampliar a oferta de educação e formação, atendendo à população 
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brasileira, no maior número de localidades de nosso território 
continental; 2) melhorar a qualidade da educação e da formação, 
inserindo e integrando o Brasil e o povo brasileiro no contexto das 
nações mais evoluídas do mundo.

O chamado ciberespaço, com o suporte das novas TICs, ganha 
importância, cada vez maior na educação. É neste contexto que, 
em setembro de 2013, a Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG) em parceria com o governo federal, via UAB, oferece os 
primeiros cursos de especialização à distância da Faculdade de 
Políticas Públicas Tancredo Neves (FaPP). Ofertando, em seguida, 
o curso de bacharelado em Administração Pública, e a Faculdade 
de Educação (FAE/UEMG), no primeiro semestre de 2014, o curso 
de licenciatura em Pedagogia. A universidade está presente hoje 
em 15 polos de apoio presencial e tem mais de 700 alunos nesta 
modalidade.

O Projeto de Educação a Distância na UEMG fundamenta-se em 
uma educação como prática social emancipatória com vistas 
a uma sociedade mais inclusiva. Num quadro de carência de 
servidores preparados para gerenciar a máquina administrativa 
na atual conjuntura - nova estrutura organizacional e nova gestão 
dos processos e atividades essenciais – a nação, como um todo, 
passa a requisitar um contingente de profissionais preparados 
para desenvolverem tarefas correlacionadas a esse novo perfil de 
gestão pública.  Nesse sentido, os cursos a distância de bacharelado 
em Administração Pública e especialização em Gestão Pública 
desempenham um papel fundamental.

Em ambientes onde as mudanças ocorrem 
permanentemente e em grande velocidade, 
caracterizados ainda pela escassez de recursos 
e pelo alto nível de competitividade exigido 
pela sociedade contemporânea, exige-se que 
o profissional responsável pela condução das 
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organizações públicas tenha desenvolvido 
sua criatividade, seu espírito critico e a sua 
capacidade de produção de novos conhecimentos. 
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
2012). 

Os cursos têm por objetivo a qualificação de pessoal de nível superior, 
visando ao exercício de atividades gerenciais como gestores públicos 
para atuarem na administração de sistemas públicos; para intervirem 
na realidade social, política e econômica nos âmbitos federal, estadual 
e municipal e, ainda, desenvolver visão estratégica dos negócios 
públicos, a partir do estudo sistemático e aprofundado da realidade 
administrativa do governo ou de suas unidades produtivas.

Considerando a trajetória da Faculdade 
de Educação, o curso de Pedagogia, na 
modalidade de educação a distância, objetiva 
formar professores para a Educação Infantil 
e para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
representando a continuação da responsabilidade 
histórica de que a Faculdade não pode se abdicar. 
A oferta do curso de Pedagogia a distância vem 
estimular a potencialização do uso de tecnologias 
de educação a distância, sustentada por uma 
abordagem pedagógica, ao mesmo tempo flexível 
e consistente, de base sociointeracionista, que 
reconhece e considera os educandos como 
sujeitos ativos de sua formação e desenvolvimento 
intelectual. (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, 2010). 

Portanto, utilizar os mecanismos atuais como recursos metodológicos 
em contextos de ensino e aprendizagem, deve ser um procedimento 
natural e cotidiano por parte das universidades, para fazer frente 
às necessidades de uma sociedade mergulhada nas mais diversas 
tecnologias, sociedade esta que altera os hábitos e padrões de vida 
das pessoas, seja na maneira de se comunicar, seja nas habilidades 
profissionais de atuação. Segundo Cruz (2008):
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Para que o sujeito esteja plenamente incluído no 
mundo moderno, torna-se necessário assumir 
que as tecnologias de informação e comunicação 
se tornaram uma das variáveis das relações de 
poder na sociedade contemporânea3 e que o seu 
domínio é uma questão de fortalecimento do 
sujeito frente à dinâmica social, uma vez que o 

mundo está digitalizado. (CRUZ, 2008, p.22).

Acredita-se que a utilização das TICs e, consequentemente da 
EaD, como modalidade de educação deve pautar-se nas ideias 
de educadores, como Paulo Freire, que enfatizam a necessidade 
da superação da “cultura do silêncio” para a constituição de uma 
sociedade mais democrática e de Maria Rita Netto Salles de Oliveira, 
que nega a neutralidade das tecnologias como

[...] produtos da ação humana, historicamente 
construídos, expressando relações sociais 
das quais dependem, mas que também são 
influenciadas por eles. Assim, os produtos 
e processos tecnológicos são considerados 
artefatos sociais e culturais, que carregam 
consigo relações de poder, intenções e interesses 
diversos. (OLIVEIRA, 2001, p. 101).

No entanto, é preciso ficar atento aos pressupostos filosóficos, 
políticos e pedagógicos que subjazem à inserção desta nova 
modalidade educação, dado o fato de que elas não são neutras 
e de que incorporam e materializam interesses e características 
de sociedades e de grupos sociais hegemônicos. E também não 
se pode perder de vista que se vive em uma sociedade com um 
modo de produção capitalista excludente, em que grande parcela da 
população não tem acesso a condições mínimas de sobrevivência e 
em que as oportunidades de mobilidade social são muito reduzidas. 

3 Na sociedade atual o conhecimento passou a ser, não um meio adicional de 
produção de riquezas, mas, sim, o meio dominante (TOFFLER, Alvin. A Terceira 
Onda. Tradução João Távora. 20 ed. Rio de Janeiro: Record, 1995).
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Tomando como referência as abordagens vygotskyana e freireana, 
que destacam o peso do ambiente cultural onde o homem nasce 
e se desenvolve, ou seja, o sujeito socialmente inserido em um 
contexto historicamente construído, utilizar de recursos veiculadores 
de cultura e conhecimento em consonância com o tempo atual vivido 
pelo educando certamente repercutirá de forma positiva no processo 
de ensino e de aprendizagem.

Segundo Vygotsky (2001), as funções psicológicas superiores são 
contraídas ao longo da história social do homem. Na sua relação 
com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos 
culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que o distinguem 
de outros animais.

Diante do exposto, sabendo que as tecnologias da informação e 
da comunicação são uma realidade no mundo atual, que elas são 
carregadas de interesses diversos e que a escola é a principal 
agência de formação em nossa sociedade, o seu uso em ambientes 
de ensino e aprendizagem deve estar pautado em uma visão crítica 
e emancipadora do ser humano. Somente assim a qualidade e a 
pertinência das aprendizagens que a escola promove irão constituir, 
de fato, fator essencial na promoção de uma melhor inserção no 
âmbito profissional, nas organizações sociais e na produção cultural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, fica claro que as tecnologias de informação e 
comunicação estão renovando e ampliando as estratégias de educação 
no mundo como um todo. E pode-se considerar que a EaD, baseada 
nessas novas TICs, pode e deve se tornar mais um importante e 
poderoso instrumento para alcançar os desafios da educação no 
Brasil, pois permite, pelas suas próprias características e filosofia, 
alcançar pessoas e grupos em qualquer lugar de nosso território, 
com custos significativamente menores, utilizando e beneficiando de 
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todas as vantagens desse novo estilo de pedagogia que favorece 
a aprendizagem personalizada (até mesmo customizada para as 
necessidades individuais e locais) e também à aprendizagem coletiva 
em rede.

Para tanto, três reformas são necessárias nos sistemas de educação 
e de formação: 1) investimento na disseminação e entendimento 
da filosofia da EaD, na formação e aclimatação para o uso das 
ferramentas utilizadas na EaD; 2) a reforma no sistema educacional 
brasileiro, inclusive com vistas ao uso das metodologias próprias 
da EaD, seu reconhecimento e desenvolvimento de processos de 
avaliação e certificação; 3) a revisão de currículos e conteúdos com 
a adoção de projetos e trilhas de aprendizagem flexíveis e abertos, 
que podem incorporar e utilizar um sistema de testes e certificações 
automatizados.

Além da formação, sugere-se, portanto, investimentos na 
institucionalização da EaD, a incorporação, disseminação e valorização 
da EaD no sistema educacional, com ênfase na utilização das mais 
modernas tecnologias, recursos educacionais abertos, produção de 
objetos de aprendizagem, repositórios de recursos educacionais e de 
bibliotecas digitais. Nas considerações de Moran (2009):

Em poucos anos dificilmente teremos um curso 
totalmente presencial. Por isso caminhamos para 
fórmulas diferentes de organização de processos 
de ensino-aprendizagem. Vale a pena inovar, 
testar, experimentar, porque avançaremos mais 
rapidamente e com segurança na busca destes 
novos modelos que estejam de acordo com as 
mudanças rápidas que experimentamos em todos 
os campos e com a necessidade de aprender 
continuamente. (MORAN, 2009, p.1).

Portanto, faz-se necessário elaborar planos de ação que contemplem 
metas e prazos, para que as instituições de ensino públicas, 
notadamente as de ensino superior, institucionalizem a EaD, 
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produzindo e ofertando essa modalidade a toda a rede de ensino 
público, todavia com qualidade, significado e competência. 
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INTERSETORIALIDADE NO CENÁRIO DO SISTEMA ÚNICO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: um diálogo com a literatura atual

Taiane Queithe da Silva Faustino*

RESUMO

O presente artigo aspira fazer uma revisão bibliográfica da literatura 
disponível sobre a Intersetorialidade e a sua relação como um 
dos eixos expressos na Política Nacional de Assistência Social. O 
intuito é problematizar as concepções de distintos autores sobre 
a intersetorialidade no campo das Políticas Públicas e como esta 
temática tem sido ressaltada no Sistema Único de Assistência Social 
na perspectiva de promoção desta arena setorial. 

Palavras-chave: Intersetorialidade. Políticas Públicas. Assistência 
Social.

INTERSECTORIALIDAD EN EL ESCENARIO DEL SISTEMA 
ÚNICO DE ASISTENCIA SOCIAL: un diálogo con la literatura 

actual

RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo hacer una revisión bibliográfica de la 
literatura disponible sobre la intersectorialidad como uno de los ejes 
expresos en la Política Nacional de Asistencia Social. El propósito 
es problematizar las concepciones de notables autores sobre la 
intersectorialidad en el campo de las Políticas Públicas y como esta 
temática ha sido resaltada en el Sistema Único de Asistencia Social 
en la perspectiva de promoción de esta arena sectorial.

* Analista de Políticas Públicas na Prefeitura de Belo Horizonte. Assistente Social. 
Integrante do NEPAS – Núcleo de Estudos NE Pesquisa da Assistência Social. 
Colaboradora NEGI- Núcleo de Estudos em Gestão e Informação.
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INTERSECTORIALITY IN THE SOCIAL ASSISTANCE 
SYSTEM: a dialogue with  current literature

ABSTRACT

This article aspires to make a literature review on intersectoriality and 
its relation expressed as a Social Assistance axis. It aims to discuss 
the concepts of different authors on intersectoriality in the field of 
public policy and how this issue has been highlighted in the Sistema 
Único de Assistência Social (Unified Social Assistance System) in 
order to promote this sector arena.

Keywords: Intersectoriality. Public Policy. Social Assistance.

1 INTRODUÇÃO

O artigo tem o objetivo de explicitar a temática da Intersetorialidade, 
que é uma das novas orientações da Política Pública de Assistência 
Social brasileira instituída pelo Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), outrora expresso pela Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), e reforçada na Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social (NOB/SUAS) do ano 2005, revogada1 no ano 
de 2012; pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais2 
e na LEI do SUAS, Lei nº 12.435, sancionada em 6 de julho do ano 
de 2011.

A produção bibliográfica disponível quanto à temática ganha destaque 
na área da Administração Pública, na qual o campo teórico contribui 

1 Resolução CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, nº 130, de 15 de julho 
de 2005, que aprovou a NOB/SUAS 2005, na qual esta fora revogada pela Resolução 
CNAS nº33/2012, que aprova a NOB/SUAS 2012.
2 Resolução CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social nº 109, de 11 de 
novembro de 2009.
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numa diferenciada concepção de gestão urbana e gerenciamento 
das cidades; da Saúde Coletiva advinda do Movimento da Reforma 
Sanitária, compreendendo que o processo de saúde-doença não 
é apenas instituído pelos fatores biológicos, mas reconhecendo a 
interferência dos determinantes sociais.

Percebe-se que há pouca produção neste campo, por exemplo, nos 
setores da Educação, Serviço Social e Assistência Social, tendo esta 
última área apresentado a estratégia intersetorial em suas normativas 
e legislações3, assim como nos programas sociais e serviços: Programa 
Bolsa Família (PBF); Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família 
(PAIF); Plano Brasil Sem Miséria (BSM)4, entre outros.

Entendendo que a Assistência Social lida com as expressões 
multifacetadas da questão social5 e sendo a intersetorialidade uma 
estratégia de promoção que pode possibilitar aos cidadãos uma rede 
protetiva e emancipatória de acesso a direitos sociais, propusemo-
nos a debater esta temática como forma de contribuir com reflexões 
sobre este tema.

2 CONTEXTUALIZANDO O DEBATE

A partir da década de 1980, antes da promulgação da Constituição 
de 1988, o princípio da descentralização expressa, no âmbito da 
administração pública, um processo de transferência de poder dos 
níveis centrais para os periféricos como estratégia para reestruturar, 
em tese, o aparelho estatal, não para reduzi-lo, mas para torná-lo 

3 Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2004); NOB/SUAS 2005 revogada 
pela Resolução Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS nº33/2012, que aprova 
a NOB/SUAS 2012; Lei do SUAS (BRASIL, 2011).  
4 Decreto Nº 7.492, de 2 de junho de 2011. 
5 Questão Social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da 
sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social que é cada 
vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação 
dos seus frutos mantém-se privada por uma parte da sociedade. (IAMAMOTO, 2003).
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mais eficaz e ágil. No curso deste processo, as transferências de 
poder do nível federal para os estados e municípios são diversificadas 
entre as diversas políticas sociais setoriais. 

As orientações para operacionalizar e gerir as políticas sociais com base 
nos princípios da descentralização encontram inúmeras resistências 
de determinações políticas e econômicas, já apontando para suas 
contradições e para a sua natureza polêmica, pois são inúmeras as 
suas leituras e concepções. Sob o impacto da crise internacional do 
capital, os primeiros ordenamentos da administração estatal tinha 
no princípio da descentralização a sua marca, dando início a um 
processo de reorientação política, econômica e social que adviria com 
a implementação da Contrarreforma do Estado nos anos de 1990. O 
ideário neoliberal, que dá base à Contrarreforma do Estado, defende 
e reforça o papel da descentralização no processo de transferência 
de responsabilidade do Estado para o novo chamado terceiro setor. 

O advento do neoliberalismo, em consequência da crise do capital, é 
um vetor que esbarra no processo de conquista de direitos sociais, 
que vinha em curso nos anos de 1980 e que culmina na promulgação 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
fazendo-o retroceder. As leis são promulgadas a partir dos princípios 
constitucionais considerados, de maneira geral, mais democráticos, 
sem, contudo, conseguir expressá-los na prática. A descentralização, 
que poderia ser “compartilhamento de poder”, passa a ser 
efetivada como a dita “transferência de responsabilidade”. Assim 
como a descentralização, inúmeros outros princípios do campo da 
Assistência Social são complexos e contraditórios porque expressam 
esta conjunção de acontecimentos políticos, sociais e econômicos da 
particularidade histórica do Brasil. 

Uma das consequências deste processo é que as áreas das políticas 
sociais que mais avançaram em direção à descentralização (como é o 
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caso da saúde, desde a década de 1980 e a partir da implementação 
do Sistema Único de Saúde (SUS)) se deparam hoje com limites 
estruturais da sociedade brasileira que, apesar das conquistas 
realizadas, necessitam de um enfrentamento intersetorial, já que 
as fragmentações das políticas sociais reduzem as possibilidades de 
resoluções de problemas como a pobreza e as desigualdades sociais, 
que exigem a ação coordenada entre diferentes setores.  

O desafio de superar a fragmentação das políticas sociais no interior 
do aparelho do estado municipal é uma questão que se discute 
desde os anos 1980, mas é somente no final da década seguinte que 
a proposta de intersetorialidade começa a ser testada na prática. É 
nesta perspectiva que Junqueira (1998) argumenta que “as políticas 
setoriais têm dificuldade em promover a equidade e a integralidade 
do atendimento ao cidadão”. 

Vale ressaltar as experiências de programas do Ministério da Saúde 
– desenvolvidos desde os meados dos anos 1990, como o Programa 
Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
– e que tendem a incentivar ações voltadas para a articulação 
intersetorial, pois, nesta circunstância, a intersetorialidade tem 
sido pensada como uma estratégia fundamental para atuar sobre 
problemas estruturais da sociedade e que incidem sobre o processo 
saúde-doença, entendendo o cidadão na sua totalidade. 

Sobre as iniciativas atuais em prol do desenvolvimento da 
intersetorialidade das políticas sociais, é preciso reconhecer 
que o governo federal, na gestão 2003-2006 do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), tem investido na (re)construção da 
política de Assistência Social com base na formulação de programas 
com desenho intersetorial. A própria criação do MDS confere um novo 
estatuto à política de Assistência Social com reforço da perspectiva 
de profissionalização da área. Isso significa que, pela primeira vez 
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na história da constituição da seguridade no país, há um movimento 
concreto para romper com o legado clientelista e assistencialista que 
marca esta arena setorial. (MONNERAT; SOUZA, 2010). Importante 
perceber que a preocupação com a promoção da intersetorialidade 
está expressa em todos os programas do MDS, aparecendo, inclusive, 
como um dos objetivos do próprio ministério.   

Como a intersetorialidade é um tema pouco abordado no âmbito do 
Serviço Social e da Assistência Social, embora fortemente expresso 
na Política de Assistência Social, propusemo-nos a debater esta 
temática como forma de contribuir com a instalação de reflexões e 
debates.

3 A INTERSETORIALIDADE NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

A fragmentação das políticas sociais reduz as possibilidades de 
enfrentamento eficaz de problemas complexos como a pobreza 
e as desigualdades sociais, que exigem a ação coordenada entre 
diferentes setores.  

A partir do processo de descentralização, que ocorreu no país a 
partir dos anos de 1980, a perspectiva da Intersetorialidade passa 
a ganhar espaço no cenário local sendo, portanto, o município, o 
palco de sua tradução prática. Sendo assim, Junqueira (1998) 
destaca que a Intersetorialidade está associada aos processos de 
descentralização, às demandas da população de um dado território 
e à discussão acerca da gestão das cidades. Para o autor, é pelo 
processo de descentralização radical no interior dos municípios 
que a Intersetorialidade ganha concretude. A descentralização 
e a intersetorialidade inovam a gestão pública, enquanto a 
descentralização transfere o poder para aqueles que utilizam os 
serviços prestados, a intersetorialidade integra as políticas públicas.
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Conforme ressalta Azevedo (1997 apud Andrade, 2006), na conjuntura 
de uma prática intersetorial, percebe-se que, por meio dela, podemos 
criar mecanismos (institucionais, políticos e de controle, entre outros) 
de modo a aumentar a cooperação e a coordenação entre diferentes 
políticas setoriais. O autor exemplifica que a melhoria de um setor 
(por exemplo, a saúde de uma população de um bairro) pode 
depender mais de investimentos em outra política setorial (como, 
por exemplo, saneamento básico) do que simplesmente do aumento 
dos gastos tradicionais (por exemplo, distribuição de mais remédios 
contra verme). O Relatório Final da FUNDAP, de julho de 1997, na 
página 23, explicita que: 

O desafio da intersetorialidade passa pela 
concepção de uma forma diferente de planejar, 
realizar e controlar a prestação de serviços, que 
significa alterar toda a forma de articulação dos 
diversos segmentos do aparato governamental 
que, muitas vezes, possuem percepções 
e interesses diferentes. (FUNDAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO apud 
ANDRADE, 2006).

Salienta Andrade (2006) que, para êxito da ação intersetorial, faz-
se necessário que os diferentes setores conheçam uma demanda 
específica da sua cidade e/ou território, atuando sobre ela e reunindo 
seus saberes e práticas para a promoção desta estratégia. Com isso, 
constrói-se um novo espaço com base nos problemas concretos e 
complexos que a realidade apresenta. Esse espaço será construído 
com a contribuição dos setores que ali aportam seu acúmulo histórico 
e organizacional, teórico e metodológico, reconhecendo não ser esse 
acúmulo setorial suficiente para a formulação, no campo das políticas 
públicas, de respostas à complexidade. 

O autor afirma que a tarefa é bastante audaciosa e a integração 
intersetorial desejada passa necessariamente pela “construção 
criativa de um novo objeto de intervenção comum aos diferentes 
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setores do Estado que lidam com as questões sociais.” (ANDRADE, 
2006).

A Intersetorialidade consiste na ação integrada/conjunta entre os 
diferentes setores. A fragmentação das políticas sociais reduz as 
possibilidades de eficácia em face dos problemas complexos como 
a pobreza e as desigualdades sociais, os quais exigem uma ação 
coordenada entre os diferentes setores.

Koga (2003 apud Nascimento, 2010) explicita que a Intersetorialidade 
sobressai como estratégia da política pública, a fim de articular as 
políticas sociais, urbanas, econômicas de forma a atuarem nos 
mesmos territórios prioritários da cidade. O desafio é pensar a 
construção da Intersetorialidade de modo a superar a fragmentação 
entre as políticas sociais, pois as necessidades dos cidadãos não são 
satisfeitas apenas a partir da intervenção de uma política setorial. 

A Intersetorialidade tem sido uma defesa retórica reiteradamente 
afirmada em textos e debates sobre as políticas públicas e sociais, 
principalmente quando o conteúdo da política está relacionado ao 
combate à fome e à exclusão social, afirmam Bronzo e Veiga (2007), 
já que a Intersetorialidade consiste no trabalho integrado/conjunto 
entre os diferentes setores para a promoção de uma ação, pelo fato 
de que as demandas de uma população não são atendidas por um 
setor somente devido às diversas expressões da questão social, que, 
por serem complexas, necessitam de um enfrentamento conjunto. 
Nascimento (2010) explicita: 

[...] a intersetorialidade pode trazer ganhos 
para a população, para organização logística das 
ações definidas, bem como para a organização 
das políticas públicas. Ao mesmo tempo, abrem-
se novos problemas e desafios relacionados à 
superação da fragmentação e a articulação das 
políticas públicas, sobretudo se considerarmos a 
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cultura clientelista e localista que ainda vigora na 
administração pública. (NASCIMENTO, 2010).

A intensificação das expressões da Questão Social demanda soluções 
integradas e não setorializadas, já que a realidade social não se 
manifesta de maneira dicotômica. Sendo assim, a intersetorialidade 
é uma ação que integra as diferentes políticas sociais para superar, 
solucionar os problemas complexos, multifacetados, que atendam 
o cidadão em sua totalidade. Mas, para que esta ação tenha êxito, 
é necessário construir uma nova concepção de gestão das políticas 
públicas, envolvendo o planejamento, a execução e o controle social 
na prestação de serviços sociais públicos. Isso requer uma inovação 
na forma de articular os diversos segmentos da organização 
governamental e de seus interesses. Assim como explana Junqueira:

A intersetorialidade é a articulação de saberes 
e de experiências no planejamento, realização 
e avaliação de ações para alcançar efeito 
sinérgico em situações complexas visando o 
desenvolvimento social, superando a exclusão 
social. (JUNQUEIRA, 1998).

Couto et al. (2010) explanam que a intersetorialidade entre as políticas 
públicas resultarão de mediações construídas coletivamente, estas 
devem ser pactuadas, associando o respeito às responsabilidades 
específicas de cada uma. As autoras afirmam que a efetivação 
de processos intersetoriais aponta para a materialização da 
complementaridade que deve existir no acesso aos direitos sociais.

Almeida ressalta que a intersetorialidade emerge neste cenário como 
uma resposta às diferentes experiências de gestão, sobretudo as 
municipais e explicita “uma modalidade de intervenção alternativa 
aos padrões tradicionais de enfrentamento dos problemas sociais, 
que por serem complexos, revelando a ineficácia dos modelos 
setorializados”. (ALMEIDA, 2010).
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Contudo, a meta de superar a fragmentação das políticas sociais no 
interior do aparelho de Estado é debatida desde os anos 1980, mas 
somente no final da década seguinte é que a proposta Intersetorial 
começa a ser testada na prática. Cita-se, como exemplo, os casos 
dos municípios de Fortaleza, Curitiba e Belo Horizonte. (JUNQUEIRA; 
INOJOSA; KOMATSU, 1997; ANDRADE 2006; BRONZO, 2010).

Para que a Intersetorialidade ganhe força, é necessário que o 
diálogo entre os setores seja incentivado por meio de políticas que 
apresentem desenhos institucionais intersetoriais. A construção 
de políticas públicas e sociais com esta concepção ainda está 
em desenvolvimento, mas é só recentemente que o desafio da 
Intersetorialidade vem sendo tratado de forma mais concreta, 
ocupando lugar de destaque na agenda de debate da área social do 
Governo Federal, sendo defendida por diversos analistas de políticas 
públicas.

4 CONTEXTUALIZANDO A PNAS (2004), NOB/SUAS6 (2005), 
LEI DO SUAS (2011) 

A primeira PNAS (Política Nacional de Assistência Social) foi aprovada 
no ano de 1998, cinco anos depois da regulamentação da LOAS 
(1993) e se apresentou insuficiente e confrontada pelo paralelismo do 
Programa Comunidade Solidária, que foi instituído no mesmo dia em 
que tomou posse o presidente Fernando Henrique Cardoso em seu 
primeiro mandato. Como resultado, a PNAS ficou estagnada durante 
muitos anos, passando somente a ter destaque após a convocação 
extraordinária da IV Conferência Nacional de Assistência Social, em 
dezembro do ano de 2003.

Cabe registrar o papel relevante dos estudos, pesquisas e debates 
advindos das universidades, dos programas de pós-graduação, 

6 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social NOB/SUAS, de 
2005, foi revogada pela Resolução CNAS nº33/2012, que aprova a NOB/SUAS 2012.
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núcleos de pesquisas e outras instituições afins, que sempre lançaram 
a luz da realidade no Brasil, apontando as estratégias e as exigências 
para a implementação da Política Nacional de Assistência Social.

No ano de 2004, foi aprovada, pela Resolução n°145, de 15 de 
outubro de 2004, no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 
e publicado no DOU (Diário Oficial da União) de 28 de outubro de 
2004, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) na perspectiva 
da materialização das diretrizes da LOAS e dos princípios enunciados  
nesta Lei e na Constituição Federal Brasileira de 1988. A PNAS 
foi elaborada com a contribuição de vários estudiosos da área da 
Assistência Social de todo país e se concretizou como um balizador 
para nortear o redimensionamento da política pública de Assistência 
Social.

Esse documento vem explicitar e tornar claras as diretrizes para a 
efetivação da Política Nacional de Assistência Social como direito 
à cidadania e responsabilidade social do Estado, apoiada em um 
modelo de gestão compartilhada, pautada no pacto federativo, no 
qual são detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de 
governo na provisão de atenção socioassistencial, em consonância 
com o que preconiza a LOAS. A PNAS explicita como princípios:

I – Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica; II – Universalização dos direitos 
sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas 
públicas; III - Respeito à dignidade do cidadão, 
à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 
serviços de qualidade, bem como à convivência 
familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; IV – 
Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas 
e rurais; V – Divulgação ampla dos benefícios, 
serviços, programas e projetos assistenciais, bem 
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como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão.  (BRASIL, 

2004).

E como diretrizes:

I - Descentralização político-administrativa, 
cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes 
e de assistência social, garantindo o comando 
único das ações em cada esfera de governo, 
respeitando-se as diferenças e as características 
socioterritoriais locais; I – Participação 
da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e 
no controle das ações em todos os níveis; III 
– Primazia da responsabilidade do Estado na 
condução da Política de Assistência Social em cada 
esfera de governo; IV – Centralidade na família 
para concepção e implementação dos benefícios, 
serviços, programas e projetos. (BRASIL, 2004).

A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, 
visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à 
universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva:

Prover serviços, programas, projetos e benefícios 
de proteção social básica e, ou, especial 
para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem; Contribuir com a inclusão e a 
equidade dos usuários e grupos específicos; 
ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas 
urbana e rural; Assegurar que as ações no âmbito 
da assistência social tenham centralidade na 
família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. (BRASIL, 2004).
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No ano de 2005, foi realizada a V Conferência Nacional da Assistência 
Social e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em 
reunião extraordinária, aprova a NOB/SUAS (2005) com intuito de 
consolidar a Política Nacional de Assistência Social sob a égide de um 
Sistema Único, Sistema Único de Assistência Social, o SUAS.

O SUAS prevê um sistema unificado com partilha de responsabilidades 
entre os entes federados e as instâncias do sistema descentralizado 
e participativo.  Institui um sistema de informação, monitoramento e 
avaliação, além de preconizar uma lógica orçamentária que garante 
cofinanciamento com repasse automático de recursos. Nesses termos, 
o SUAS tende a representar uma nova concepção de organização e 
gestão dos serviços, cuja construção contou com a participação ativa 
dos técnicos da área. Trata-se, decerto, da maior e mais importante 
mudança ocorrida na área da Assistência Social. 

O Sistema constitui na regulamentação e organização, em todo 
território nacional, do atendimento às necessidades de proteção e 
seguridades sociais por meio de um conjunto articulado de serviços 
continuados, benefícios, programas e projetos, objetivando assegurar 
o que preconiza a LOAS.

O SUAS representa um avanço e introduz enormes tensões na sua 
operacionalização, apresentando uma nova concepção de gestão: a 
área da assistência social que tem em sua trajetória características 
enraizadas. Carvalho (2006) explana que este sistema inova, pois 
se apresenta como um modelo de gestão descentralizada, com uma 
nova lógica de organização das ações socioassistenciais com base no 
território e foco prioritário na atenção às famílias. 

Carvalho ainda ressalta que o SUAS traduz e especifica os serviços 
socioassistenciais da política pública afiançando direitos de caráter 
universalista – em todo território nacional e para todos os que 
dela necessitar; organiza, ordena, regulamenta um sistema único 
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(federativo e descentralizado); define serviços básicos de baixa, 
média e alta complexidade; introduz a concepção de vigilância da 
proteção social (mapa da pobreza, inclusão, exclusão social, índice 
de vulnerabilidades, etc.); elege como unidade de intervenção a 
família, objetivando romper com as tradicionais segmentações de 
seu público-alvo (criança, idosos, adolescentes e mulheres); elege o 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) como equipamento 
de serviço de Proteção Social Básica (1 equipamento para cada 5.000 
famílias), localizado em territórios de vulnerabilidade social com 
a função de organizar, coordenar e executar serviços de Proteção 
Social Básica; e os CREAS (Centros de Referência Especializado da 
Assistência  Social) como o equipamento de Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade. Tais serviços propostos e normatizados 
pela PNAS e na NOB/SUAS e ratificados pela Lei do SUAS (2011) são 
novos elementos que passam a compor a Assistência Social. 

Outra questão inovadora abordada na NOB/SUAS é a criação de 
um sistema de informação, monitoramento e avaliação, além de 
preconizar uma lógica orçamentária que garante cofinanciamento 
com repasse automático de recursos. 

A Gestão da Informação, a introdução do recurso da Tecnologia 
da Informação (TI) para a avaliação e monitoramento é um novo 
artifício para que esta arena setorial tenha melhor desenvolvimento. 
Nestes termos, a TI pode ser pensada como recurso para articulação 
e integração das redes de proteção social, por meio da REDE SUAS.

A formulação e a implantação de um sistema 
de monitoramento e avaliação e um sistema 
de informação em assistência social são 
providências urgentes e ferramentas essenciais 
a serem desencadeadas para a consolidação da 
Política Nacional de Assistência Social e para a 
implementação do Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. Trata-se, pois, de construção 
prioritária e fundamental que deve ser coletiva 
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e envolver esforços dos três entes da federação. 
(BRASIL, 2004).

A REDE SUAS é um sistema de informação do SUAS, modernizando, 
agilizando e integrando as informações físicas e financeiras do SUAS, 
insumo para o acompanhamento e monitoramento da gestão em 
âmbito nacional. Desta forma, podemos observar o objetivo de 
utilização da Tecnologia da Informação para aperfeiçoar a política 
de Assistência Social no país. A PNAS admite a TI como uma ampla 
possibilidade de conjugar a tecnologia da informação à política 
pública favorecendo, viabilizando a implantação do direito social, 
considerando a TI como um veículo de promoção da cidadania.

O SUAS foi criado devido à necessidade de adotar, no campo 
da Assistência Social, um regime geral próprio de gestão. Na 
justificativa desta regulamentação, o texto apresenta, como uma das 
particularidades do sistema, “[...] articulação e integração com as 
demais políticas sociais e econômicas, resguardando o seu campo de 
especificidade como política pública de seguridade social.” (BRASIL, 
2012).

Fundamenta, o SUAS, como principais pressupostos, a territorialidade, 
a descentralização e a intersetorialidade. Conforme afirma Simões 
(2009), o paradigma nesse sistema (SUAS) articula a descentralização 
com a intersetorialidade, uma vez que o objetivo visado é promover 
a inclusão social e/ou melhorar a qualidade de vida, resolvendo os 
problemas concretos que incidem em uma população de um dado 
território.

[...] a Assistência Social, enquanto política pública 
que compõe o tripé da Seguridade Social, e 
considerando as características da população 
atendida por ela, deve fundamentalmente 
inserir-se na articulação intersetorial com outras 
políticas sociais, particularmente, as públicas de 
Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego, 
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Habitação, entre outras, para que as ações não 
sejam fragmentadas e se mantenha o acesso e 
a qualidade dos serviços para todas as famílias e 
indivíduos. (BRASIL, 2004).

De acordo com Pereira (2007), o SUAS é, nos termos da lei, 
um mecanismo organizador dos preceitos, disposições, ações 
e procedimentos previstos na LOAS e na PNAS. Seu objetivo é o 
de garantir, do ponto de vista operacional e em caráter sistêmico 
(funcionalmente interligados), a implementação e gestão desta 
política. 

Um dos princípios fundamentais do SUAS é a garantia da proteção 
social como forma de garantir a conquista da autonomia, do acesso 
a serviços e benefícios, da sustentabilidade e do protagonismo de 
cada cidadão. Assim, informa cinco princípios referentes a essa 
proteção: matricialidade sociofamiliar, territorialização, proteção pró-
ativa, integração à seguridade social e integração às políticas sociais 
e econômicas. 

A construção da Assistência Social como política pública é uma 
realidade em constante movimento, e a concretização disso é a 
aprovação da Lei nº 12.435, sancionada em 6 de junho do ano de 
2011 (BRASIL, 2011), a Lei do SUAS, que altera , em alguns artigos 
da Lei nº 8.742 de 1993, a LOAS. As alterações da Lei do SUAS 
(BRASIL, 2011) são baseadas na PNAS/2004 e na NOB/SUAS (2005) 
atualizando a legislação da Assistência Social no país.

A Lei do SUAS modifica os “os artigos. 2o, 3o, 6o, 12 o, 13 o, 14 o, 15 o, 
16 o, 17o, 20 o, 21 o, 22 o, 23 o, 24 o, 28 o e 36 o da Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993”. O Art. 2º na Lei SUAS (2011) inova ao colocar 
o termo Proteção Social, configurando e reforçando a Assistência 
Social como um direito que anteriormente não preconizava a LOAS.

Art. 2° A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção social, que visa à garantia da 
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vida, à redução de danos e à prevenção da 
incidência de riscos, especialmente: a) a 
proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças 
e aos adolescentes carentes; c) a promoção da 
integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação 
e reabilitação das pessoas com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
e e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de 
benefício mensal à pessoa com deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família; II - a vigilância socioassistencial, 
que visa a analisar territorialmente a capacidade 
protetiva das famílias e nela a ocorrência de 
vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações 
e danos; III - a defesa de direitos, que visa a 
garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto 
das provisões socioassistenciais. Parágrafo único.  
Para o enfrentamento da pobreza, a assistência 
social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento 
de condições para atender contingências sociais 
e promovendo a universalização dos direitos 
sociais. (BRASIL, 2011).

E enrijece, no parágrafo único, a “integração das políticas sociais”, 
ressaltando, assim, a necessidade da intersetorialidade. A nova lei 
também apresenta conceitos que anteriormente a PNAS e a NOB/
SUAS afirmavam; estes deverão ser problematizados teoricamente 
como: “risco social”, “vulnerabilidade”, que são termos tratados 
de forma muito eclética, como afirmam estudiosos. Assim como 
o termo “mínimos sociais”, também explicitado no parágrafo 
único, restringindo a Assistência Social no âmbito do mínimo das 
necessidades; Potyara Pereira (2002), uma das estudiosas da área 
da Assistência Social, realiza este debate na obra Necessidades 
Humanas: Para uma crítica aos padrões mínimos de sobrevivência.  

Outro ponto que podemos problematizar é a “promoção da integração 
ao mercado de trabalho” que é ofertada pelos CRASs por meio do 
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Serviço de Inclusão Produtiva, que são cursos “profissionalizantes” 
(manicure, cabeleireiro, fuxico e artesanato, entre outros) diversos 
que não profissionalizam os usuários para sua inserção ao mercado 
de trabalho formal, e estimulam o empreendedorismo. 

O Artigo 6º se amplia em consonância com a PNAS e NOB/SUAS, 
contextualizando os CRAS e os CREAS, o que são; suas funções; 
como devem se organizar e os serviços que devem prestar:

Art. 6°A assistência social organiza-se pelos 
seguintes tipos de proteção: I - proteção social 
básica: conjunto de serviços, programas, projetos 
e benefícios da assistência social que visa a 
prevenir situações de vulnerabilidade e risco social 
por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições e do fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; II - proteção social 
especial: conjunto de serviços, programas 
e projetos que tem por objetivo contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento 
das potencialidades e aquisições e a proteção 
de famílias e indivíduos para o enfrentamento 
das situações de violação de direitos. Parágrafo 
único.  A vigilância socioassistencial é um dos 
instrumentos das proteções da assistência social 
que identifica e previne as situações de risco e 
vulnerabilidade social e seus agravos no território. 
(BRASIL, 2011).

Com relação à Proteção Social Básica e Especial a Lei do SUAS 
preconiza:

Art. 6°B. As proteções sociais básica e especial 
serão ofertadas pela rede socioassistencial, 
de forma integrada, diretamente pelos entes 
públicos e/ou pelas entidades e organizações de 
assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas 
as especificidades de cada ação.  [...] § 3o  As 
entidades e organizações de assistência social 
vinculadas ao Suas celebrarão convênios, 
contratos, acordos ou ajustes com o poder 
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público para a execução, garantido financiamento 
integral, pelo Estado, de serviços, programas, 
projetos e ações de assistência social, nos 
limites da capacidade instalada, aos beneficiários 
abrangidos por esta Lei, observando-se as 
disponibilidades orçamentárias. (BRASIL, 2011).

E regulamenta os CRASs (proteção social básica) e CREASs (proteção 
social especial): 

Art. 6°C. As proteções sociais, básica e especial, 
serão ofertadas precipuamente no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e 
no Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), respectivamente, e 
pelas entidades sem fins lucrativos de assistência 
social de que trata o art. 3o desta Lei; § 1o  O 
CRAS é a unidade pública municipal, de base 
territorial, localizada em áreas com maiores 
índices de vulnerabilidade e risco social, destinada 
à articulação dos serviços socioassistenciais no 
seu território de abrangência e à prestação de 
serviços, programas e projetos socioassistenciais 
de proteção social básica às famílias. § 2o  O 
CREAS é a unidade pública de abrangência e 
gestão municipal, estadual ou regional, destinada 
à prestação de serviços a indivíduos e famílias 
que se encontram em situação de risco pessoal 
ou social, por violação de direitos ou contingência, 
que demandam intervenções especializadas 
da proteção social especial. § 3o  Os CRAS 
e os CREAS são unidades públicas estatais 
instituídas no âmbito do SUAS, que possuem 
interface com as demais políticas públicas e 
articulam, coordenam e ofertam os serviços, 
programas, projetos e benefícios da assistência 
social. Art. E. As instalações dos CRAS e dos 
CREAS devem ser compatíveis com os serviços 
neles ofertados, com espaços para trabalhos em 
grupo e ambientes específicos para recepção e 
atendimento reservado das famílias e indivíduos, 
assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e 
com deficiência. (BRASIL, 2011).
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Estas são algumas das mudanças da nova legislação que rege a 
política de Assistência Social brasileira, atualmente pautada na 
Lei 12.435, Lei do SUAS (2011). Ainda há que se realizar estudos 
profundos sobre esta nova lei que concretiza e modifica a Assistência 
Social.  Expusemos aqui um breve esboço de alguns dos novos 
aspectos tratados pela mesma.

4.1 As particularidades atuais da assistência social

Na conjuntura sociopolítica da década de 1990, quando mal se 
constituiu a Seguridade Social, no cenário brasileiro, como um 
conjunto de políticas públicas de direito dos cidadãos e dever do 
Estado; o caráter de (contra)reforma do Estado brasileiro (BEHRING, 
2003) se instaura no âmbito do processo do neoliberalismo. Assim, 
a adoção da concepção de Seguridade Social como um sistema de 
proteção integrado e universal, não aconteceu, nem do ponto de vista 
da sua organização administrativa e financeira nem do ponto de vista 
do acesso (VIANNA, 1998) com o ideário neoliberal determinando o 
processo de mercadorização das políticas sociais. 

Com a “publicização” da mídia sobre o déficit da previdência, a 
“cultura da crise” se instaura, cultura essa que serviu para construir 
um campo favorável ao processo da mercantilização da Saúde e da 
Previdência Social precarizando e privatizando o acesso aos benefícios 
e serviços; e ampliando o campo de atuação da Assistência Social, que 
se transforma num novo “fetiche” de enfrentamento à desigualdade 
social (MOTA, 2009). A “privatização” e a “assistencialização” da 
proteção social, instituindo, ao mesmo tempo, as figuras do “cidadão-
consumidor” e do “cidadão-pobre”, este último objeto da Assistência 
Social (MOTA, 2009).

“Cidadão consumidor” refere-se aquele que irá comprar a sua 
“proteção social” com planos de saúde, previdência privada; e ao 
“cidadão-pobre”, resta-lhe a proteção da Assistência Social.
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Mota (2009) e Boschetti (2009) explanam a existência de uma tensão 
entre a Assistência Social e o Trabalho, compreendendo que esta 
tensão é de imensa importância para compreender as políticas de 
Seguridade Social, de modo especial, a política de Assistência Social.

Desde as Poor Law (1834), a Assistência Social aos pobres não 
era reconhecida como direito de cidadania; ao contrário, era uma 
alternativa à condição de cidadão que, para assegurar alguma 
modalidade de proteção social pública, tinha que renunciar ao 
estatuto da cidadania.                                     

O estigma associado à assistência aos pobres 
exprimia os sentimentos profundos de um 
povo que entendia que aqueles que aceitavam 
assistência deviam cruzar a estrada que separava 
a comunidade de cidadãos da companhia dos 
indigentes. (MARSHALL, 1967 apud COUTO 
2010). 

Yazbek (2006) afirma que o padrão arcaico de relações fragmenta 
e desorganiza os subalternos ao apresentar como favor ou como 
“vagabundagem” aquilo que é de direito. Além disso, as práticas 
clientelistas personificam as relações com os dominados, o 
que acarreta a sua adesão e cumplicidade, mesmo quando sua 
necessidade não é atendida. 

Este conjunto de fatores que caracteriza o público da Assistência 
Social corrobora para a noção de “cidadania invertida”, apresentada 
por Teixeira (1989 apud Yazbek, 2006), destacando este cidadão 
como aculturado, pois este tenta ter suas necessidades atendidas 
por ações filantrópicas, de caridade e voluntariada. Para isso, precisa 
comprovar suas necessidades de subsistência bem como submeter-
se a rituais comprobatórios de sua condição de pobreza, miséria, 
para conseguir ter acesso ao direito e, desse modo, entrar em relação 
com o Estado precisa reconhecer-se como um não cidadão. 
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É pelo reconhecimento de sua incapacidade de 
exercer a condição de cidadão é que o indivíduo 
recorre à Assistência Social, como necessitado, 
estabelece com o Estado uma relação de 
beneficiário, uma relação de cidadania invertida. 
(TEXEIRA, 1989 apud YAZBEK, 2006). 

Pereira (1988) em consonância com Teixeira (1989 apud Yazbek, 2006) 
sinaliza que, do ponto de vista político, verifica-se que os mecanismos 
regulatórios das políticas sociais focalizadas contêm vícios arcaicos e 
anacrônicos, como os constrangedores e vexatórios testes de meios 
(comprovação compulsória de pobreza); a fraudemania (mania de 
ver em cada pobre que recorre à proteção social do estado um 
fraudador); condicionalidades e/ou contrapartidas, como se o alvo 
da proteção tivesse alguma falta pessoal a expiar; e o estigma, que 
transforma cidadãos de direitos em incômodos “dependentes” da 
“ajuda” estatal.  

A construção da Assistência Social como política pública tenciona 
este modo de compreender a pobreza, contrapondo-se às ações 
assistenciais que historicamente rotularam uma representação social 
sobre o público para o qual esta política se destina. 

No contexto da crise do capital dos anos de 1980 e 1990, da 
denominada crise da “sociedade salarial”, não há expansão para o 
trabalho, parte significativa da população que não é coberta pela 
Previdência Social (por não ser contribuinte) é transferida para a 
Assistência Social, que anteriormente abarcava apenas o campo do 
não trabalho. Na atual conjuntura, esta política abrange os trabalhos 
precarizados, informais, desempregados, particularmente com os 
programas de Transferência de Renda (Programa Bolsa Família7, 

7 Programa Bolsa Família, programa de transferência de renda, criado em 2003, que 
unificou diferentes programas como Bolsa Escola, Vale Gás, dentre outros. Atualmente 
ele é destinado a famílias com renda per capita inferior a R$154,00. 
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Programa Família Carioca8); parte da população que não tem acesso 
ao mercado de trabalho formal/emprego torna-se público-alvo da 
Assistência Social; como trata Mota (2009) sobre a atual centralidade 
da Assistência Social. Vale ressaltar que uma parcela significativa 
desta população que hoje é público-alvo da Assistência Social nem 
sequer teve acesso ao mercado de trabalho formal. Portanto, a 
Assistência Social não mais se constitui no lugar de proteção em 
contraponto ao trabalho.                

Os investimentos na área de assistência social do 
governo federal já apresentavam, ainda que de 
forma discreta, uma tendência de expansão. Basta 
observar a curta trajetória entre os anos 2000 
e 2005. Na verdade, no ano de 2005 os gastos 
com esta política cresceram substantivamente 
se comparados com os recursos da saúde e 
da previdência social. Os referidos dados [...] 
revelam que a tendência de crescimento tem 
sido canalizada para as ações relacionadas à 
transferência de renda. (SITCOVSKY, 2009).

O público da Assistência Social, a partir dos programas de 
transferência de renda, voltados para o “cidadão-pobre” abaixo da 
linha de pobreza 9, também passa a ser “cidadão-consumidor”, pelo 
fato de que, como beneficiário, este se torna mero consumidor, é a 
“inclusão” forçada do cidadão como detentor de renda. Imprime-se, 
assim, a Assistência Social na centralidade no enfrentamento das 
expressões da Questão Social.

Com a impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, seja 
pelas condições que ele assume na atualidade, seja pelo nível de 
desemprego, e/ou sua precarização, o Estado amplia o campo 

8 Programa Família Carioca, programa de transferência de renda complementar às 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, do município do Rio de Janeiro.
9 Programa Bolsa Família define famílias com perfil pobre as que possuem renda per 
capita abaixo R$154,00; e famílias com perfil extremamente pobre aquelas com renda 
per capita abaixo de R$ 77,00.
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de ação da Assistência Social ao mesmo tempo em que limita o 
acesso à Saúde e à Previdência Social públicas (não investindo e/
ou privatizando), dando destaque central para a Assistência Social. 

5 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POTENCIAL 
ESTRATÉGICO PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES 
INTERSETORIAIS

A Intersetorialidade constitui um eixo estratégico para a 
implementação bem sucedida da Política de Assistência Social, pelo 
fato desta ter como clientela/usuário (pelo menos em sua maioria) 
os segmentos mais pobres da sociedade. Isto é, o próprio perfil desta 
população usuária da Assistência Social caracteriza-se por demandas 
multifacetadas exigindo, portanto, respostas que extrapolam a ação 
setorial. A Intersetorialidade, assim, passa a ser foco das discussões 
acerca do processo de implementação da política de Assistência 
Social.  

Nascimento (2010) ressalta que, muitas vezes, a intersetorialidade é 
explicitada por meio de palavras que têm sentido similar, como, por 
exemplo, interface, integração; além disso, “os serviços de proteção 
social têm estreita interface com o sistema de garantia de direitos, 
exigindo muitas vezes, uma gestão mais complexa, compartilhada.” 
(BRASIL, 2004).

A Política Nacional de Assistência Social “prevê que as ações no 
campo da assistência social devem ocorrer em sintonia e articulação 
com outras políticas públicas”. A PNAS apresenta a intersetorialidade 
como requisito fundamental para garantia dos direitos de cidadania 
e explicita como um dos objetivos “A Política Pública de Assistência 
Social realizar-se de forma integrada às políticas setoriais”. (BRASIL, 
2004).

Menicucci (2002) afirma que “o novo paradigma 
para a gestão pública articula descentralização 
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e intersetorialidade, uma vez que o objetivo 
visado é promover a inclusão social ou melhorar 
a qualidade de vida, resolvendo os problemas 
concretos que incidem sobre uma população em 
determinado território”. Ou seja, ao invés de metas 
setoriais a partir de demandas ou necessidades 
genéricas, trata-se de identificar os problemas 
concretos, as potencialidades e as soluções, a 
partir de recortes territoriais que identifiquem 
conjuntos populacionais em situações similares, 
e intervir através das políticas públicas, com 
o objetivo de alcançar resultados integrados e 
promover impacto positivo nas condições de vida. 
(BRASIL, 2004).

Um acontecimento determinante na trajetória da Assistência Social 
foi a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS) em janeiro do ano de 2004.  O novo Ministério passou a 
responder pelas Políticas de Segurança Alimentar e de Transferência 
de Renda, bem como pela Política Nacional de Assistência Social, 
além da Política Nacional de Desenvolvimento Social. Este Ministério 
assume, assim, um conjunto amplo e estratégico de Políticas e 
Programas. 

Na visão de Lopes (2006), foram eliminadas as escolhas e o olhar 
seletivo sobre o território brasileiro, e passou-se a encarar o tamanho 
do Brasil, nas suas múltiplas diversidades geopolíticas, culturais, 
econômicas, sociais e regionais diante de qualquer decisão na 
implementação das políticas. 

O MDS tem investido na (re)construção da Política de Assistência 
Social com base na formulação de Programas, com desenho 
intersetorial. A própria criação do MDS confere um novo estatuto 
à Política de Assistência Social, com reforço da perspectiva de 
profissionalização da área. Isso significa o esforço de tentar romper 
com o legado clientelista e assistencialista que marca esta arena 
setorial. Interessante observar que a preocupação com a promoção 
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da Intersetorialidade extrapola os planos e programas do MDS, e se 
expressa como um dos objetivos do próprio Ministério. (MONNERAT, 
2008).

Desta forma, parece que o cenário atual da política de assistência 
social em curso é propício ao incremento das discussões sobre os 
desafios de implementação da intersetorialidade, tendendo, a partir 
da indução da instância federal, a se traduzir no desenvolvimento de 
experiências concretas.

No ano de 2003, foi instituído, pela Medida Provisória nº 132, 
de outubro, transformada em Lei nº 10.836 (09/04/2004) e 
regulamentado pelo Decreto nº 5.209 (17/09/2004) o Programa 
Bolsa Família (PBF), que unificou os programas de transferência 
de renda nacionais preexistentes: bolsa escola; vale-gás, cheque 
cidadão; bolsa alimentação; cartão alimentação, entre outros. 
(FAUSTINO et al., 2013).

No PBF, o Ministério do Desenvolvimento  Social e Combate à 
Fome expressou  a  preocupação  em  dar  um  passo  adiante  no 
enfrentamento da fragmentação da intervenção do Estado na área 
social. Em realidade, até hoje, nenhum outro programa social foi tão 
dependente da articulação intersetorial e, portanto, das capacidades 
institucionais e de  diálogo político entre os entes da federação e 
entre os diferentes setores responsáveis pelo desenvolvimento das 
políticas sociais. 

Sendo assim, a presença de  condicionalidades na área da Saúde 
e Educação e Assistência Social e, tampouco, as chamadas ações 
complementares (geração de emprego e renda) no  desenho  do 
PBF exige uma gestão  intersetorial,  uma vez que  o sucesso  
desse  processo  está  diretamente  relacionado  à  capacidade  
de  coordenação entre os diferentes setores envolvidos com a 
implementação do Programa.
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Neste sentido, pode-se afirmar que a concepção presente no 
Programa Bolsa Família (PBF), além da descentralização e do controle 
social, não é apenas um programa, mas um embrião para articulação 
entre as políticas sociais, um potencializador para estratégia da 
intersetorialidade. 

Outra estratégia para superação da pobreza, que demanda 
estratégias intersetoriais que integram o SUAS, é o Plano Brasil 
Sem Miséria (BSM), regulamentado pelo Decreto nº 7.492, de 2 
de junho do ano de 2011, e tem por objetivo alcançar as famílias 
extremamente pobres 10, adotando medidas que partem de um 
conceito multidimensional de pobreza, considerando a necessidade 
de renda, o acesso aos serviços públicos e a inserção produtiva como 
mecanismos de superação dessa condição. (BRASIL, 2011).

Tendo como eixos estruturantes a garantia de renda, o acesso a 
serviços e a inclusão produtiva urbana e rural, o Plano Brasil 
Sem Miséria introduz um conjunto de inovações no cenário de 
desenvolvimento econômico e social. O Plano BSM constitui, para 
sua formulação, o envolvimento de diversos ministérios, entre eles: 
Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agrário, 
Trabalho e Emprego, Cidades, Integração Nacional, Meio Ambiente, 
entre outros. Além do Comitê Gestor, presidido pela Presidenta e 
formado pelo MSD, Casa Civil, Fazenda e Planejamento. (BRASIL, 
2012). O Plano BSM, portanto, é resultado de um diálogo entre os 
ministérios, o que exige articulação e ações intersetoriais.

No Plano Brasil Sem Miséria, a Assistência Social, em construção 
através do Sistema Único de Assistência Social, ganhou centralidade, 
visto que esta arena social tem por atribuição processar, nos 
territórios, as múltiplas demandas da população que vive em situação 

10 O Plano Brasil sem Miséria, regulamentado pelo Decreto Nº 7.492, considera 
extremamente pobre famílias com renda per capita abaixo de R$77,00 (setenta e sete 
reais) mensais. 
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de extrema pobreza; também opera na referência e contrarreferência 
para viabilizar o acesso às redes de serviços socioassistenciais e para 
os equipamentos das demais políticas públicas, além da busca ativa, 
atendimento e acompanhamento às famílias, grupos e/ou indivíduos, 
sempre que necessário. 

O Serviço de Proteção e Atenção Integral às Famílias (PAIF), 
regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais do ano de 2009, corresponde à materialização do 
SUAS no âmbito da Proteção Social Básica, que consiste no trabalho 
social com as famílias, organizado de forma a responder à garantia 
de fortalecimento da convivência familiar e comunitária. Atua numa 
perspectiva preventiva da realização do acompanhamento familiar 
para redução da incidência de riscos e vulnerabilidades sociais que 
afetam as famílias e seus membros. O público prioritário do PAIF 
são as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), do 
Benefício de Prestação Continuada 11 (BPC), e as com perfil do Plano 
Brasil Sem Miséria. 

A implementação desta Proteção Social prevê o desenvolvimento de 
programas, projetos e serviços que busquem acolher e promover a 
socialização dos usuários, sendo o CRAS 12 (Centro de Referência da 
Assistência Social) palco de sua tradução. Na publicação do MDS, 
Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social 

11 O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) foi instituído 
pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS), Lei nº 8.742 de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 
12.470 de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214, 
de setembro de 2007 e nº 6.564, de 12/08/2008. O BPC é um benefício da Política 
de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a 
Previdência Social. 
12 CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social é a unidade pública municipal, 
de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de 
abrangência, e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias. (BRASIL, 2011).
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(CRAS), a Intersetorialidade também é explicitada e conceituada 
como uma “articulação entre setores e saberes, para responder, 
de forma integrada, a um objetivo comum. [...] que possibilita a 
superação da fragmentação dos conhecimentos e das estruturas 
sociais, [...] respondendo com efetividade a problemas sociais 
complexos”. (BRASIL, 2009).

A necessidade de desenvolvimento de ações intersetoriais comparece 
como uma ação primordial do CRAS, já que mediante a execução do 
Serviço PAIF deve atuar em favor da promoção do protagonismo e 
autonomia das famílias, grupos e/ou comunidades em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

É válido ressaltar que estes grupos vivenciam uma realidade, cuja 
marca tem sido a reprodução intergeracional da pobreza, ciclo de 
difícil ruptura, dado as multicausalidades do fenômeno da pobreza 
– que, segundo a literatura especializada, não deve somente ser 
entendida como insuficiência de renda, mas como um conjunto de 
carências que se reforçam entre si. (ROCHA, 2003).

Para intervir sobre as complexas manifestações da pobreza e do risco 
social, a experiência no campo das políticas sociais tem demonstrado 
que a ação setorial é insuficiente para romper com ciclo de 
reprodução intergeracional da pobreza. Junqueira (1998) afirma que 
as necessidades dos cidadãos não são satisfeitas apenas a partir da 
intervenção de uma política setorial; e esta afirmação ganha maior 
relevância quando se trata o público usuário da Assistência Social.  

Simões explicita que o paradigma que constitui o SUAS articula a 
descentralização com a Intersetorialidade, uma vez que o objetivo 
visado é promover a inclusão social e/ou melhorar a qualidade de 
vida, resolvendo os problemas concretos que incidem sobre uma 
população de um dado território. Assim como a construção da rede 
de serviços que cabe à Assistência Social prover “maior eficiência, 
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eficácia e efetividade em sua atuação especifica e na atuação 
intersetorial.” (SIMÕES, 2009).

O desafio da intersetorialidade para a Assistência social se apresenta 
tanto na busca de articulação das iniciativas públicas, como destas 
com a sociedade, na perspectiva da execução de uma rede protetiva 
no âmbito desta política. Portanto, cabe salientar que isto remete 
a uma ampla discussão sobre os parâmetros e condições político-
institucionais e técnico-operativos a serem garantidos na consolidação 
e efetivação das responsabilidades que advêm desta política. 

Entendemos, assim, que o SUAS possa ser um potencializador para 
a efetivação de práticas intersetoriais, pois este sistema aponta e 
desenha, em suas normativas, programas e serviços à materialização 
da complementaridade entre as diferentes políticas públicas na 
garantia do acesso aos direitos sociais aos cidadãos em suas múltiplas 
necessidades.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Política Nacional de Assistência Social é um marco na construção 
da Assistência Social como política pública, juntamente com a Norma 
Operacional Básica da Assistência Social, que dão sustentação à 
implantação do Sistema Único de Assistência Social, cujos objetivos, 
princípios, diretrizes já foram explanados anteriormente. 

A política de Assistência Social como política pública é uma realidade 
em constante mudança, e a concretização disto é a aprovação da Lei 
do SUAS, Lei nº 12.435, sancionada em 06 de junho do ano 2011. 
Esta nova lei, que altera a Lei nº 8.742 de 1993, a LOAS, foi baseada 
na PNAS/2004 e na NOB SUAS/2005, atualizando a Legislação da 
Assistência Social no país, consolidando um momento histórico na 
Política da Assistência Social brasileira.
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Devido ao fato de a Assistência Social se caracterizar como uma 
área de intervenção que lida com os efeitos diretos da pobreza e das 
desigualdades sociais, ou seja, com situações “limites” relacionadas 
à sobrevivência humana (vulnerabilidades sociais e riscos), cuja 
realidade é demarcada pela reprodução intergeracional da pobreza, 
ciclo de difícil ruptura, dado as multicausalidades da reprodução 
da Questão Social, exige uma estratégia que possa lidar com estes 
conflitos e romper com este ciclo. A intersetorialidade surge como 
uma estratégia de ação para a superação das iniquidades sociais, 
pois esta prática consiste em olhar o cidadão em sua totalidade.

A PNAS reforça a necessidade da Intersetorialidade como uma 
estratégia que promova o rompimento deste ciclo de reprodução 
da pobreza. A ação intersetorial é um dos eixos na diretriz da 
Política de Assistência Social, pois este documento reconhece os 
condicionamentos de múltiplos fatores sociais, econômicos, políticos, 
culturais, nos diversos territórios, que levam indivíduos, famílias e/ou 
comunidades ao ciclo de reprodução de situações de vulnerabilidade 
e risco social. A Intersetorialidade explicitada na PNAS é uma 
exigência diante da complexidade da realidade social e um desafio 
para o planejamento e implementação das ações no âmbito do SUAS.

Os CRASs, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social, 
são os “palcos” que melhor podem traduzir a implementação da 
intersetorialidade como uma estratégia para a emancipação dos 
cidadãos, uma vez que este equipamento atende diretamente 
à população do público-alvo desta arena setorial, e como esta 
população é demarcada por uma área de abrangência (território).  
A principal função da proteção social básica por meio do Serviço 
PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) é acompanhar as 
famílias de sua área de abrangência, com o objetivo de identificar 
as principais demandas da população e tentar responder a estas 
mediante práticas intersetoriais, já que o equipamento executando 
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setorialmente as ações não possui condições para atender com 
plenitude às necessidades dos cidadãos e assim, consequentemente, 
viabilizar sua emancipação.

Sendo assim, vê-se a necessidade de reforçar o debate sobre a 
temática da Intersetorialidade, de modo especial aos profissionais 
que atuam no SUAS, pelo fato que eles, em seu cotidiano de 
trabalho, lidam com as diversificadas demandas da população/
público da Assistência Social; e, são os mesmos que, no dia a dia 
viabilizam, de forma mais direta, as ações para atender e responder 
a tais demandas.

Vale ressaltar que a dinâmica intersetorial é um dos novos eixos 
apresentados na Política Nacional de Assistência Social, que remete 
a uma ampla discussão, primeiramente, sobre em que consiste 
uma ação intersetorial e, após esta temática esclarecida, viabilizar 
um planejamento sobre os parâmetros e as condições político-
institucionais e técnico-operativas a serem implementados para que 
a efetivação dessas ações seja oportunizada.

A complexidade com que se apresenta a realidade do público-alvo 
da Assistência Social impõe a superação de ações isoladas para 
o alcance de resultados sociais mais efetivos. Neste sentido, a 
intersetorialidade contribui para a transformação do conhecimento 
fragmentado, que resulta da falta de diálogo entre os setores e/ou 
profissionais, criando uma estratégia de troca de saberes e práticas 
para uma ação coordenada que vise um objetivo comum. 

Diversas pesquisas realizadas nos municípios brasileiros apresentam 
que o processo de implantação e implementação do SUAS , entre 
avanços e retrocessos,  ainda tem muito que avançar para alcançar 
com êxito a operacionalização da PNAS e na execução da LEI do SUAS. 
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Pesquisadores 13 explicitam inúmeras dificuldades de implementação 
do SUAS  no país, como: escassez de financiamento, gestão ainda 
gerenciada por “damismo”, falta de recursos de estrutura física e/ou 
equipe técnica, dentre outras. 

Relevante salientar, como já fora explicitado, que a Política de 
Assistência Social é uma realidade, no cenário brasileiro, em 
constante movimento, ainda há a luta dos diferentes atores sociais 
comprometidos com a Política para romper com seu histórico 
tradicional, já que fora configurada durante um longo período como 
filantropia, caridade, benemerência e utilizada como uma prática 
clientelista, paternalista no curso da história deste país; pois suas 
ações se reduziam a ações paliativas, fragmentadas, focalistas, seu 
público-alvo, que hoje é considerado cidadão de direito, anteriormente 
fora configurado por clichês de “inapto”, “marginal”, “necessitado”, 
“indigente”, entre outros termos.

 A Assistência Social percorreu uma longa trajetória para se configurar 
como Política Pública e apresenta atualmente modificações em sua 
construção. A comprovação disso é a própria Lei do SUAS, Lei nº 
12.435, sancionada em 06 de junho do ano 2011.

 O debate quanto à temática e estratégia intersetorial se apresenta 
como uma nova pauta na agenda desta arena setorial, uma vez que 
esta ação remete a uma ampla discussão sobre os parâmetros e 
as condições político-administitucionais e técnico-operativos a serem 
garantidos na consolidação e efetivação das responsabilidades 
que cabe a esta política. De modo especial, a compreensão dos 
“profissionais de ponta” sobre a temática, uma vez que são os 
mesmos que promovem e executam as ações intersetoriais, conforme 
preconizado na Política de Assistência Social e, em algumas situações, 

13 Dados do Livro: O Sistema Único de Assistência Social: uma realidade em 
movimento apresenta dados sobre a implementação do SUAS em diferentes cidades 
dos estados brasileiros. (COUTO et al., 2010).
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não possuem uma concepção clara acerca da temática, cujo sentido 
aponta para a ação conjunta entre diferentes setores das políticas 
públicas (Saúde, Educação, Habitação, Assistência Social, etc.) 14, 
como ressalta Faustino et al. (2010) 15. E não diferentemente de 
outros municípios, como dados de inúmeras pesquisas realizadas 
pelo país que ainda penam na implementação e implantação dessa 
Política de acordo com o que preconiza o SUAS. 16

Neste sentido, a Intersetorialidade ainda não se coaduna com o 
que é preconizado pelo SUAS, a prática intersetorial muitas vezes 
é  confundida com uma relação de cooperação entre os gestores 
de diferentes Secretarias em razão de afinidades político-partidárias.

A Intersetorialidade é explicitada na PNAS como um requisito diante 
da complexidade da realidade social da população usuária, um 
desafio para o planejamento e a implementação das ações no âmbito 
do SUAS (2011), pois sua promoção supõe diálogo entre os distintos 
setores e/ou profissionais (que possuem acúmulos históricos, 
organizacionais e culturais diferentes), criando uma estratégia de 
troca de saberes e práticas para uma ação coordenada que vise a 
um objetivo comum: olhar o cidadão em sua totalidade e promover 
sua emancipação; necessita ultrapassar as fronteiras setoriais e 
exige uma renúncia ao corporativismo e às rivalidades profissionais 

14 A falta de compreensão dos profissionais sobre a temática intersetorial é resultado 
da pesquisa: A Intersetorialidade na área da Assistência Social um estudo sobre a 
promoção desta estratégia no contexto dos CRASs em Niterói-RJ. Realizada no ano 
de 2009 e concluída no ano 2010 por Taiane Q S Faustino, entregue como prestação 
de contas à comissão científica da FAPERJ.
15 A Intersetorialidade na visão dos profissionais dos Centros de Referência da 
Assistência Social (CRAS): descompassos entre o legal e o real. Artigo publicado 
no CBAS (Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais). Brasília. In: Anais. 2010. 
(FAUSTINO  et al. 2010).
16 Como apresentam dados da pesquisa, relatada no livro O SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: uma realidade em movimento. Editora Cortez, 
2010.
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e político-partidárias em prol de maior eficácia social nas políticas 
públicas.

A prática intersetorial se concretiza em seu potencial gerencial; 
produz e demanda uma nova organização de significados, construída 
a partir de práticas emancipatórias de intervenção que possibilitam o 
exercício de direitos e resultam na sua garantia. Emerge no cenário 
das políticas públicas como uma resposta construída em diferentes 
experiências de gestão, sobretudo municipais, um modo de 
intervenção alternativa aos padrões tradicionais de enfrentamento 
dos problemas sociais complexos, revelando a ineficácia dos modelos 
setorializados.

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. Educação e infância na cidade: 
Dimensões instituintes da experiência de intersetorialidade em 
Niterói. 2010. Tese (Doutorado) - UFF, Cap. 2, Niterói - RJ.

ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro de. A saúde e o dilema da 
intersetorialidade. São Paulo: Hucitec, 2006. 

BEHRING, Elaine. Brasil em contra-reforma: desestruturação do 
Estado e a perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003.

BOSCHETTI, I. Avaliação de políticas, programas e projetos sociais. 
IN: Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. 
Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. p. 575-591.

BRASIL. Capacita SUAS. Vol. 1, 2 e 3. Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2008). Disponível em: 
< http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-
de-assistencia-social-snas/cadernos/caderno-suas-volume-2-
desafios-da-gestao-do-suas-nos-municipios-e-estados/Caderno%20
SUAS%20Volume%202%20-%20Desafios%20da%20Gestao%20
do%20SUAS%20%20nos%20Municipios%20e%20Estados.pdf/
download>. Acesso em: 15 mar. 2012.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Fede-
rativa do Brasil. Título VII. Da ordem social, Capítulo II, Segu-
ridade Social. (1998). Brasília, DF: Senado; 1988.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.
htm>. Acesso em: 15 mar. 2010.



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 153-192 | jul/dez 2014

188

Taiane Queithe da Silva Faustino

BRASIL. Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. Regula-
menta a Lei no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Pro-
grama Bolsa Família, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, 20 set. 2004.

BRASIL. Decreto Nº 7.492. Institui o Plano Brasil Sem Miséria. Diá-
rio Oficial da União, Brasília, 3 jun. 2011.  Disponível em <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/
D7492.htm>. Acesso em: 30 set. 2012.

BRASIL. Lei 12.435, de 6 de junho de 2011. Altera a Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da As-
sistência Social. Diário Oficial da União, Brasília, 7 jul. 2011.

BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.  Cria o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com vistas 
em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 set. 
2006.

BRASIL. Lei no 10.836. Cria o programa Bolsa Família e dá outras 
providências.  Brasília, 2004. Diário Oficial da União, Brasília, 12 
jan. 2004. 

BRASIL. Lei nº 8.722, de 7 de setembro de 1993. Lei Orgânica da 
Assistência Social. Dispõe sobre a organização da Assistência Social 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 7 jul. 
2011. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social, NOB SUAS, jul. 2005. Disponível em: < http://www.mds.
gov.br/assistenciasocial/arquivo/norma-operacional-basica-do-suas.
pdf>. Acesso em: 15 mar. 2011.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome. Secretaria Nacional. Política Nacional de Assistência 
Social, PNAS, 2004. Disponível em: http://www.mds.gov.
br/assistenciasocial/arquivo/Politica%20Nacional%20de%20
Assistencia%20Social%202013%20PNAS%202004%20e%20
2013%20NOBSUAS-sem%20marca.pdf. Acesso em: 20 mar. 2012.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
O SUAS no plano Brasil sem miséria. Cartilha Brasil sem Miséria. 
Brasília, DF: MDS, 2013. Disponível em: <http://www.mds.gov.
br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/
cartilhas/cartilha-o-suas-no-plano-brasil-sem-miseria.-brasilia/
arquivos/Cartilha%20o%20SUAS%20no%20Plano%20Brasil%20
sem%20Miseria.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2013.



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 153-192 | jul/dez 2014

189

INTERSETORIALIDADE NO CENÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
um diálogo com a literatura atual

BRASIL. Os desafios para a valorização dos trabalhadores do 
Sistema Único de Assistência Social. In: Cadernos da Assistência 
Social, n.1, 2011. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/
assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/
cadernos/caderno-assistencia-social/caderno-assistencia-social>. 
Acesso em: 20 jun. 2012.

BRASIL. Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006. Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS. NOB RH/ SUAS, 
2006. Diário Oficial da União, Brasília, 26 dez. 2006. Disponível 
em: < http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/publicacoes-para-
impressao-em-grafica/norma-operacional-basica-de-recursos-
humanos-do-suas-nob-rh-suas>. Acesso em: 11 abr. 2012.

BRASIL. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias. 
MDS. Diário Oficial da União, Brasília, 25 nov. 2009. Disponível 
em: <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/publicacoes-
para-impressao-em-grafica/tipificacao-nacional-de-servicos-
socioassistenciais/arquivos/livro-tipificacao-nacional-internet.pdf/
download>. Acesso em: 15 mar. 2010.

BRONZO, Carla; VEIGA, Laura da. Intersetorialidade e políticas 
de superação de pobreza: desafios para a prática. In: Revista 
Serviço Social e Sociedade, n.92, SP, Cortez, 2007.

BRONZO, Carla. Intersetorialidade, autonomia e território em 
programas municipais de enfrentamento a pobreza: experiência 
de Belo Horizonte e São Paulo. In: Revista Planejamento e 
Políticas Públicas – PPP, 2010. Disponível em: <http://www.
ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/200/194>. Acesso 
em: 15 abr. 2012.

CARVALHO, Maria do Carmo. Assistência Social: reflexões sobre 
a política e sua implementação. In: Revista Serviço Social e 
Sociedade, n. 87, São Paulo, Cortez, 2006.

COUTO, Berenice Rojas; YAZBEK, M. Carmelita; SILVA e SILVA, M. 
Ozanira; RAICHELIS, Raquel.  O Sistema Único de Assistência 
Social no Brasil: uma realidade em movimento. São Paulo: Ed. 
Cortez, 2010. 

FAUSTINO, Taiane. A Intersetorialidade na visão dos profissionais 
dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras): 
descompassos entre o legal e o real. In: Anais... CBAS – Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais. Brasília, 2010.

FAUSTINO, Taiane. Q. S. A Implementação do Sistema Único de 
Assistência Social: uma análise a partir do funcionamento dos 



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 153-192 | jul/dez 2014

190

Taiane Queithe da Silva Faustino

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). In: Anais da 
JOINPP - Jornada Internacional de Políticas Públicas. 2011.

FAUSTINO, Taiane. Q. S. Assistência social & 
intersetorialidade: elementos para um debate.  E o 
entendimento dos profissionais que atuam nos centros de 
referência da assistência social (CRAS) em Niterói-RJ. (Conclusão 
de Curso) - UERJ, Rio de Janeiro, 2011.

FAUSTINO, Taiane. Q. S. Assistência social & intersetorialidade: 
conteúdos para um debate. In: Anais da JOINPP - Jornada 
Internacional de Políticas Públicas. São Luis – MA. 2013. 

FAUSTINO, T. Q. S., MASUET, L., MONNERAT, G. L., SOUZA, R. G. 
A ação integrada entre as políticas de assistência social, saúde e 
educação: uma análise da experiência do município de Niterói -RJ. 
In: 60ª Reunião Anual da SBPC, Campinas – SP, 2007. 
Disponível em: [http://www.sbpcnet.org.br/livro/60ra/resumos/
resumos/R1500-1.html]. Acesso em: mar. 2014.

FAUSTINO, Taiane. Q. S.; VIANNA, T. Denise; BARBOSA, Anália; 
SILVA, Mossicléia; SILVA, Leda Regina. A prevalência dos 
programas de transferência de renda no Brasil: A Assistência Social 
e os velhos mecanismos de conformação política. In: 6º Encontro 
Nacional de Política Social – ENPS. Vitória, 2013.

FAUSTINO, Marilda Vilela. O serviço social na 
contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2003.

INOJOSA, Rose Marie. Intersetorialidade e a configuração de um 
novo paradigma organizacional. In: Revista de Administração 
Pública (RAP), RJ, Fundação Getúlio Vargas, n.32, v. 2, 1998.

INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas e serviços públicos: 
desenvolvimento social com intersetorialidade. Cadernos 
FUNDAP, São Paulo, n. 22, 2001.

JUNQUEIRA, L. A. P.; INOJOSA, R. M.; KOMATSU, S. 
Descentralização e  intersetorialidade na gestão pública municipal 
no Brasil: a experiência de  Fortaleza.  In: EL TRÂNSITO  de  
La  cultura  al  modelo  de  la  gerencia pública.  Caracas: 
UNESCO/Clad. 1997. p. 63-124. Disponível em: <http://unpan1.
un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/UNPAN003743.
pdf>. Acesso em: 01 set. 2014. 

JUNQUEIRA, Luciano A. Prates. A gestão intersetorial das políticas 
publica e o terceiro setor. In: Saúde e Sociedade, São Paulo, n.1, 
v.13, 2004.



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 153-192 | jul/dez 2014

191

INTERSETORIALIDADE NO CENÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
um diálogo com a literatura atual

JUNQUEIRA, Luciano A. Prates.  Descentralização e 
intersetorialidade: a construção de um modelo de gestão municipal.  
Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, n. 2, v. 32, 
1998.

LOPES, Márcia Helena. O tempo do SUAS. In: Revista Serviço 
Social e Sociedade, São Paulo, n. 87, Cortez, 2006.

MACIEL, Heloisa M. A implementação do SUAS no RJ. In: Debates 
Sociais, Rio de Janeiro, n. 67-68, 2007.

MONNERAT, Giselle. Intersetorialidade e política social: 
reflexões a partir da experiência do município de Niterói /RJ, 2008. 

MONNERAT, Giselle; SOUZA, Rosimary. Política Social 
e Intersetorialidade: consensos teóricos e desafios 
práticos. Revista SER SOCIAL, Brasília, n.26, 2010.

MOTA, Ana E.; MARANHÃO, César H.; SITCOVSKY, Marcelo. As 
tendências da política de assistência social, suas e a formação 
profissional. In: O Mito da Assistência social. 3 ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. p.180-198.

NASCIMENTO, Sueli. Reflexões sobre intersetorialidade entre 
políticas públicas. In: Revista Serviço Social e Sociedade, São 
Paulo, n.101, 2010.

PEREIRA, Potyara A. P. A assistência social prevista na constituição 
de 1988 e operacionalizada pela PNAS e pelo SUAS. In: Revista 
Ser Social, Brasília, n. 20, p.63-83, 2007.

PEREIRA, Potyara A. P. Necesidades humanas: para una crítica a 
los patrones mínimos de sobrevivência. In: Coleção Biblioteca 
Latinoamericano de Servicio Social, Parte 1, São Paulo: Ed. 
Cortez, 2002.

ROCHA, Sônia. Pobreza no Brasil: Afinal, de que se trata?. Rio de 
Janeiro: FGV, 2003.

SIMÕES, Carlos. Curso de Direito em Serviço Social. São Paulo: 
Cortez, 2009. (Coleção Biblioteca Básica do Serviço Social. Parte 
IV).

SITCOVSKY, Marcelo. Particularidades da expansão da assistência 
social no Brasil. IN: O mito da assistência social. Cap. 5. São 
Paulo: Ed. Cortez, 2009.

SPOSATI, Aldaísa. Contribuição para a construção do sistema 
único de assistência social – SUAS. Revista Serviço Social & 
Sociedade, São Paulo, n. 78, a. XXIV, p. 171-179, jul. 2004.



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 153-192 | jul/dez 2014

192

Taiane Queithe da Silva Faustino

VIANA, Márcia Faria. Cidade saudável: uma experiência 
de Interdisciplinaridade e intersetorialidade. Revista de 
Administração Pública – RAP, Rio de Janeiro, FGV, n. 34, a. 6, p. 
47-61, nov./dez. 2000.

YAZBEK, M. Carmelita. Classes subalternas e assistência 
social. São Paulo: Ed. Cortez,  2009.

Recebido: 15/07/2014
Aprovado: 22/07/2014



PONTO DE VISTA
PUNTO DE VISTA





Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 195-202 | jul/dez 2014

195

O VOTO E AS ELEIÇÕES EM 2014
Eleonora Fernandes Rennó∗

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 inicia seu 
texto no 

TÍTULO I - DOS  PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1.º A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democrático de Direito e tem como fundamentos:
 I – a soberania;
 II – a cidadania;
 III – a dignidade da pessoa humana;
 IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
 V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
(BRASIL, 1998).

Sobressaem ao nosso interesse, neste momento, os incisos II – a 
cidadania; o inciso V – o pluralismo político; e o Parágrafo único, que 
merecem mais minuciosas explicações. 

O segundo fundamento do Estado brasileiro é a cidadania. Hoje, inclui-
se nesse conceito um vasto e variado conteúdo, às vezes impróprio, 
muito elástico, abrangendo prerrogativas que se caracterizam como 
direitos naturais ou direitos fundamentais (por exemplo, as crianças, 
os deficientes mentais). Exposta no início da nossa Constituição 
como um de seus fundamentos, a cidadania abrange os participantes 
da vida do Estado brasileiro, os titulares dos direitos políticos. Aí 
atingimos o nosso alvo, porque, como nos ensina o constitucionalista 
Prof. Uadi Lamego Bulos (2005), “cidadania é a prerrogativa de a 
pessoa física exercer seus direitos políticos”. 

* Advogada especialista em Direito Eleitoral. Funcionária do TRE-MG. Consultora do 
TSE.
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Denota capacidade política, idoneidade para o gozo 
do direito de eleger (direito ativo) e candidatar-se 
em eleições (direito passivo). Credencia a pessoa 
a participar da vida democrática do Estado 
brasileiro como partícipe da vida democrática. 
(BULOS, 2005).   

O Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais da Carta Magna 
trata, no Capítulo IV, Dos Direitos Políticos. O que são esses direitos? 
São, em primeiro lugar, a característica principal da cidadania. 
Assim, cidadão é quem vota e pode ser votado, é o portador de um 
título eleitoral, condição precípua para denominar alguém cidadão. 
Cidadão, portanto, é quem participa do processo eleitoral, participa 
da vida política do Estado. 

Ensina-nos ainda o Prof. Bulos:

A tipologia dos direitos políticos sedimenta-
se no estudo de quatro modalidades distintas 
e inconfundíveis, as quais determinam a 
intensidade do uso desses direitos, e que, quanto 
à modalidade do exercício, dividem-se em: 

1. direitos políticos ativos: o direito de votar. 
Seus titulares são os eleitores inscritos na Justiça 
Eleitoral, mediante processo próprio, portadores 
de um título eleitoral;

2. direitos políticos passivos: direito de ser votado; 

3. direitos políticos positivos: capacidade eleitoral 
ativa; e

4. direitos políticos negativos: incapacidade 
eleitoral de votar  e de ser votado, isto é, 
inelegibilidade. (BULOS, 2005).

A privação dos direitos políticos é um terrível castigo imposto por 
regimes de exceção ou em consequência de condenação criminal. 
Daí a importância de não renunciar a esse direito, não abdicar em 
favor dos despreparados e/ou manipulados, não delegar aos estultos 
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seu dever de cidadão responsável; votar bem, não deixar a outrem a 
decisão que só cabe a si, não se anular, anulando o voto; não desistir 
do dever de decidir, não negar sua participação na vida nacional, nos 
destinos de sua própria gente.

A esse respeito, recordamos Padre Antônio Vieira, defensor da Fé, da 
Língua Portuguesa, dos índios, dos escravos e da liberdade, que, no 
século 17, nos advertia: 

Sabei, cristãos, sabei príncipes, sabei ministros, 
que se vos há de pedir estreita conta do que 
fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes 
de fazer. Pelo que fizeram, se hão de condenar 
muitos, pelo que não fizeram, todos. A omissão 
é um pecado que se faz não fazendo. (VIEIRA, 
1974).

Votar é um grande privilégio. No diálogo mudo entre a própria 
consciência e a urna eletrônica está-se só, independente e 
completamente livre.

O quinto fundamento do Estado, contido no inciso V, do artigo 1.º 
da Constituição Federal, o pluralismo político, é um dos pilares do 
Estado brasileiro.Decorre da democracia, significa participação plural 
na sociedade, vasta participação, que envolve partidos políticos, 
sindicatos, associações, entidades de classe, igrejas, universidades, 
escolas, empresas, organizações em geral. Tudo o que representa a 
vontade popular, a voz do povo. 

Segundo Norberto Bobbio, tratadista italiano de Direito, em seu 
Dicionário de Política, o pluralismo político persegue uma

sociedade composta de vários centros de poder, 
mesmo em conflito entre si, aos quais é atribuída 
a função de limitar, controlar e contrastar, até o 
ponto de eliminar o centro de poder dominante, 
historicamente identificado com o Estado. 
(BOBBIO, 1998). 



Perspectivas em Políticas Públicas | Belo Horizonte | Vol. VII | Nº 14| P. 195-202 | jul/dez 2014

198

Eleonora Fernandes Rennó

Por isso mesmo, essas instituições são odiadas pelas ditaduras. 

Quanto ao Parágrafo único do artigo 1.º que contém o grande 
princípio democrático de que “todo poder emana do povo”, não 
deveria ter sido um parágrafo, mas o caput do artigo, como o era 
na Constituição de 1946. Ainda mais que a atual Constituição foi 
chamada, por Ulysses Guimarães, de “Constituição cidadã”, por 
objetivar maiores princípios democráticos para restaurar o Estado 
brasileiro, que vinha de sofrer graves ofensas do período ditatorial. 

Além do mais, a redação do referido parágrafo deixa a desejar. 
Quiseram inovar a fórmula consagrada “Todo poder emana do povo 
e em seu nome é exercido”, como constava da Constituição anterior, 
e adotaram uma forma mais pobre, de menor impacto e com erros 
de português. Sua redação final foi: “Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição”. (BRASIL, 1988).

O poder democrático é o governo do povo, pelo povo e para o povo. 
A nova redação do parágrafo único já traz em si, como definição, a 
previsão da dupla forma de participação popular no poder: eleições 
diretas e intervenção no Congresso por ação popular, plebiscito e 
referendo. Essa redação também não foi muito elaborada, pois as 
formas de participação deveriam vir elencadas  em incisos. 

Voltando à primeira parte do texto, “Todo poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos” (BRASIL, 1988), 
percebemos que, no decorrer da História, “a representação foi-se 
desfalcando do caráter privativista de origem, passando a constituir 
instituto com características próprias no âmbito do direito público”, 
como nos ensina (RIBEIRO, 1986). 

E ensina-nos mais:
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Opunha-se Rousseau à representação política, 
declarando que os deputados do povo não são 
seus representantes, são simplesmente seus 
comissários, que não estão aptos a conclusões 
definitivas. 

[...] Do lado oposto, coloca-se Montesquieu, 
entendendo que O povo não deve tomar parte 
no governo, senão para escolher os seus 
representantes: e é tudo o que está a seu alcance. 

[...] Na ideia de representação dominante, não 
se vai determinar a vontade geral, mas encontrar 
uma síntese de vontades por processos políticos 
consagrados pela ordem jurídica. (RIBEIRO, 
1986).

Essa síntese de vontades nós expressamos e obtemos pelo Sistema 
Proporcional adotado para a votação dos parlamentos, que é o 
único que contempla um amplo leque de partidos e tendências 
diferenciadas. 

Ribeiro ainda menciona: “A nação como um todo faz-se representar 
pelo corpo eleitoral que é o titular do poder de sufrágio. Essa é 
a representação primária que se estabelece para decantação do 
governo democrático.” (RIBEIRO, 1986).

Em sua segunda parte, o Parágrafo único em tela menciona a 
participação direta no poder, como a ação popular. E a garantia a 
qualquer cidadão para propor esse tipo de ação está contida no Inciso 
LXXIII, do Art. 5.º da mesma Constituição, e disciplinada pela Lei n.º 
9.709, de 18.11.1998, que regulamenta a participação popular direta 
no poder por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Essa 
Lei exige, para seu resultado, que as assinaturas correspondam a 
1% do eleitorado brasileiro, colhidas em pelo menos cinco Estados, 
representando 0,3% (três décimos por cento mínimos) do eleitorado 
de cada um desses Estados. 
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Para resolver a participação concreta do povo no exercício do poder, 
surge o Direito Eleitoral. Ele é o mais social dos ramos do Direito, 
porque o mais democrático: ele nos iguala a todos, meu voto 
vale o mesmo que o do Presidente da República, o do Príncipe da 
Casa Imperial do Brasil, o do catador de papel nas ruas.  É aí que, 
verdadeiramente, todos somos iguais perante a Lei, como quer 
o art. 5.º da Constituição já mencionado. 

É o Direito Eleitoral que, por meio de sua variada, enorme e complexa 
legislação, compreendendo também as Resoluções do Tribunal 
Superior Eleitoral, abrange “as regras substantivas ou primárias, que 
criam obrigações, definem situações e prescrevem comportamentos; 
e as regras adjetivas, instrumentais, que tornam atuante o direito e 
fazem-no efetivo” (FERREIRA, 1997).  É, portanto, o único Direito 
que, ao mesmo tempo, dita as normas e ensina como cumpri-las. É 
uma Lei e um processo especial a um só tempo, pois reúne também 
regras instrumentais do processo civil e do processo penal, uma vez 
que estabelece e executa punições. 

A atual legislação compõe-se da Constituição Federal; do Código 
Eleitoral (Lei n.º 4.737, de 15.7.1965); da Lei das Eleições (Lei n.º 
9.504, de 30.9.1997); da Lei dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096, de 
19.9.1995); da Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar n.º 64, de 
18.3.1990); e de ampla legislação complementar, como, por exemplo, 
a Lei n.º 6.091, de 15.8.1974, que dispõe sobre o fornecimento de 
transporte gratuito a eleitores nas zonas rurais. Sobre essas Leis, 
o Tribunal Superior baixa instruções para cada eleição sob a forma 
de Resoluções de sua Corte, que tem poder de leis de cumprimento 
obrigatório, sujeito a penas, e a Jurisprudência do próprio TSE e dos 
Tribunais Regionais. 

Existe uma lei nova, que modifica a Lei n.º 9,504/97, Lei das 
Eleições, que é a Lei n.º 12.891/13. Mas não está em vigor para 
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as próximas eleições por ferir o disposto no Art. 16 da Constituição 
Federal. Esse artigo dispõe que a lei que altera o processo eleitoral 
deve ser promulgada até um ano antes da data do pleito; e esta 
Lei é datada de 11 de dezembro de 2013, portanto fora do prazo 
constitucional. O TSE declarou, em Resolução, que não se aplica em 
2014 por esse motivo. Como se verifica facilmente, trata-se de uma 
legislação nova, que ainda deixa a desejar, merecedora de reformas 
difíceis de fazer, porque os legisladores são os seus usufrutuários, 
que nem sempre as querem.

Diz-nos ainda Ferreira (1997) que “Uma boa e sábia legislação 
eleitoral é útil ao progresso do país porque assegura uma melhor 
representação popular”.  E J. F. Assis Brasil assegurou que: ‘Uma 
boa lei eleitoral não é tudo, mas é muito’.” E continua o ilustre 
tratadista: “Além da boa legislação eleitoral, é preciso pureza do 
regime democrático para conceder legitimidade filosófica ao processo 
eleitoral.” (FERREIRA, 1997).
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LETRAMENTO COMUNICACIONAL COMO PRINCÍPIO ÉTICO 
PARA O APRENDIZADO DA CIDADANIA E CONSTRUÇÃO DA 

DEMOCRACIA

Eugênio Magno Martins de Oliveira∗

Sob certas condições, os homens reagem 
tão poderosamente a ficções, quanto o 
fazem a realidades, e em muitos casos, eles 
mesmos ajudam a criar as próprias ficções 
às quais reagem.
(Walter Lippman2)

1  INTRODUÇÃO

Embora estejamos vivendo o apogeu das comunicações e desfrutando 
dos mais sofisticados meios na condução de mensagens, a maioria 
delas ainda é e continuará a ser processada da mesma maneira que 
há milênios. A despeito de todo o aparato tecnológico, a comunicação 
interpessoal ainda é (e será) a maneira mais convincente e 
humanizada de se comunicar. É dessa forma que comunicamos os 
principais fatos, sentimentos e emoções de nossas vidas. Ainda é 
assim que nos relacionamos: persuadimos e somos persuadidos, 
conquistamos e somos conquistados. 

Para valorizarmos essa importante faculdade humana, é imprescindível 
o reconhecimento do seu atual estágio de desenvolvimento, pois só 
assim promoveremos o seu resgate como habilidade necessária ao 
processo de interação e mediação social (MAGNO, 1998). 

* Bacharel em Comunicação Social; Mestre em Artes (cinema); Pós-graduado – lato 
sensu – em Pedagogia Empresarial e em Fé e Política; Doutorando em Educação 
pela FaE/UFMG; Jornalista e Radialista profissional; Sócio-proprietário da Factual 
Comunicação e Marketing. Professor da Faculdade de Políticas Públicas “Tancredo 
Neves” (FaPP/CBH/UEMG). 
1 In: PENTEADO, 1993, p. 113.
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Depois de um período, no qual se deu grande importância a esse 
tema, inclusive como disciplina curricular, a comunicação humana 
foi perdendo espaço para o estudo de outras técnicas e o seu 
desenvolvimento sofreu uma longa estagnação. Só recentemente, 
com o boom dos estudos neurolinguísticos e da inteligência emocional 
é que as pessoas têm recuperado o interesse por assuntos ligados 
a comunicações verbais e técnicas de oratória, como matéria-prima 
das relações humanas. É de fundamental importância o estudo e 
a compreensão dos processos envolvidos na comunicação humana, 
não somente no plano empresarial mercadológico e institucional (uma 
vez que estes já se encontram em estágios bastante avançados), mas 
também, fundamentalmente, nos planos intrapessoal, interpessoal e 
grupal. 

Tão importante quanto a inteligência emocional é a inteligência 
social. É ela que proporciona as relações eficazes dos indivíduos nos 
grupos, promove a sociabilidade e alicerça as bases de sedimentação 
da cidadania. No mundo individualista e competitivo em que vivemos, 
é vital a socialização de conhecimentos que permitam oportunidades 
mais equânimes, minimizando as discrepâncias sociais e intelectuais 
entre as classes. A compressão cultural ocasionada pela overdose 
informativa e a força dos formatos da comunicação contemporânea 
– cada vez mais persuasivas e retóricas – carecem de análises e 
propostas que re-hierarquizem seus elementos, reposicionando 
e requalificando a informação. Pois que esta tem se configurado 
atualmente como produto – fim –, em pelo menos dois sentidos: como 
elemento catalisador de atenção para a “venda” direta e subliminar 
de produtos, serviços, ideias e comportamentos, utilizando-se de um 
modelo comunicacional empático, com apelos lúdicos e emocionais. 
E numa perspectiva nem tanto mercadológica, mas nem por isso 
menos valorizada como ativo da sociedade contemporânea. 
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São necessárias pesquisas investigativas que auditem os modelos 
informacionais praticados no contexto da mediação de interesses 
entre organizações públicas e privadas e a sociedade. Essa 
investigação poderia ter como objetivo uma radiografia do atual 
modelo de mediação, com vistas à potencialização da inteligência 
social e a construção da cidadania, por meio da educação (para o 
acesso às fontes e meios informativos), socialização e democratização 
dos sistemas de informação.

2  O APRENDIZADO E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Os últimos trinta anos produziram mais informações do que os 
últimos trezentos anos anteriores. Segundo Le Monde Diplomatique, 
uma única edição dominical do The New York Times possui mais 
informações do que poderia adquirir, em toda a sua vida, um europeu 
do século XVII, para citar apenas um único exemplo, de apenas um 
veículo de comunicação. 

Soma-se a esses fatos o foco no consumidor e o esforço para a 
inserção dos antes “marginalizados”, ao mercado de consumo, em 
razão da saturação da oferta de produtos industrializados. 

A nova dinâmica social alicerçada no simbolismo das percepções de 
valores – especialmente, os artísticos e culturais – ampliou o papel 
da informação que passou a deter o destacado status de maior 
fator competitivo – individual e organizacional – da sociedade. Em 
contrapartida, a ênfase no consumidor tem provocado miopia em 
relação à valorização do indivíduo e do cidadão. Elevaram-se os 
níveis de exigências intelectuais e educacionais, quebraram-se as 
redes de proteção social e a sociedade foi entregue, sem nenhuma 
orientação e apoio, a um modelo frágil, perverso e embrionário de 
autogestão, gerando um grande apartheid social. 
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Inteligência, informação e comunicação não podem mais se constituir 
apenas como instrumentos de dominação. A configuração desse novo 
paradigma evoca a necessidade de analisar, compreender, disciplinar 
e sistematizar (no sentido metodológico educacional), contribuir e 
apresentar propostas concretas rumo à busca do conhecimento e da 
construção da cidadania, por meio da democratização da informação 
e do letramento comunicacional como matéria de interesse público. 

A comunidade pensante do planeta está-se dando conta de que, se 
não agirmos urgentemente, implodiremos (MAGNO, 1997). 

O jornalista e escritor, Gilberto Dimenstein, em seu livro Aprendiz 
do Futuro, apresenta definições de aprendiz e de cidadania, que 
nos indica caminhos para a aprendizagem dessas imprescindíveis 
disciplinas comportamentais, que deveriam ser exigidas como pré-
requisito para o viver junto, em sociedade. Sobre aprendiz, ele diz 
o seguinte: 

A palavra vem do latim apprehendere, que 
significa pegar com as mãos, dando a ideia de 
que, para compreender algo é necessário tê-lo 
nas mãos. Historicamente, a palavra designa o 
jovem que passava pelo acompanhamento de 
um mestre para ensinar-lhe um ofício, que ele 
seguiria por toda a vida. Hoje com os avanços 
tecnológicos e com a velocidade das informações, 
o mundo se transforma muito rapidamente e 
o profissional precisa estar sempre reciclando 
os seus conhecimentos e os seus métodos de 
trabalho [...]. (DIMENSTEIN, 1998, p. 2).

E sobre cidadania diz que 

cidadania é a síntese das conquistas dos direitos 
obtidos pelos homens, orientados por um 
princípio básico: todos são iguais perante a lei, 
independentemente de raça, cor, sexo, religião 
e nacionalidade [...]. O conceito de cidadania 
hoje está também ligado à promoção de ações 
que garantam igualdade de oportunidades, 
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assegurando a todos, educação, saúde e nutrição. 
(DIMENSTEIN, 1998, p. 2).

Levando-se em conta o entendimento de que a cidadania precisa 
ser apreendida e, consequentemente, ensinada, e de que os 
comunicadores são – também – educadores, indago se todos (nós) 
que militamos nessa área, não teríamos o desafio de cumprir essa 
nobre missão? Os milhares de comunicadores que anualmente são 
formados pelas escolas brasileiras devem se colocar somente a 
serviço do capital, das empresas e das instituições? 

Parto do princípio de que a comunicação, a informação são bens 
de primeiríssima necessidade nesse modelo de sociedade em que 
vivemos e não deveriam ficar circunscritas somente às instâncias de 
poder político-econômico e de controle social. É Imperativo que os 
comunicadores também estejam a serviço da população, de grupos 
sociais e também de indivíduos, colaborando com o seu processo 
de emancipação, formação e evolução pessoal e profissional e 
fornecendo, também, no mínimo, os rudimentos básicos necessários 
ao exercício de sua cidadania. No mundo informacional, contar com 
um especialista em comunicação e, mais do que isso, aprender a 
administrar informações e desenvolver habilidades comunicacionais 
e de relações humanas e sociais é tão importante como cuidar da 
saúde consultando um profissional da área médica. A Comunicação, 
como ciência social aplicada, é muito abrangente e não pode ficar 
restrita a nomenclaturas do tipo comunicação organizacional, 
comunicação empresarial, comunicação mercadológica ou 
comunicação institucional, dentre outras. Todavia, mais importante 
do que a questão semântica é o destino de sua utilização, pois a 
nomenclatura comunicação social, por exemplo, ainda hoje muito 
utilizada, de social mesmo – no sentido aqui defendido – tem muito 
pouco ou quase nada. 
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O que se defende e é proposto não tem nada de novidade. Trata-se 
de encarar o desafio de ensinar e fazer comunicação, baseados em 
seus velhos e originais pressupostos. Isto é, buscar a socialização 
e a democratização de suas técnicas, para que o cidadão comum 
possa melhor utilizá-la como meio para o “ato ou efeito de transmitir 
e receber mensagens por meio de métodos e/ou processos 
convencionados” (FERREIRA, 1986, p. 443). Elaborar de forma mais 
eficaz “o tornar comum”, o “fazer saber” (IDEM), maximizando assim 
o potencial dos recursos comunicacionais naturais dos indivíduos, 
conduzindo-os a uma melhor performance nas suas situações de 
comunicação cotidianas.  

Para reiterar esta premissa, tomo como base o “modelo 
comunicativo semiótico-informacional” (WOLF, 1995, p.109), cujo 
poder transmissivo próprio centra a sua atenção mais na eficiência 
do processo comunicativo do que na sua dinâmica (OLIVEIRA, 
2006). Assim, é importante reforçar a ideia expressa na máxima de 
Beardesley Ruml: “homens razoáveis geralmente concordam, desde 
que saibam do que estão falando” (In: PENTEADO, 1993, p. XI). 

3  COMUNICAÇÃO HUMANA COMO PRINCÍPIO

Apesar de vivermos em uma era tipicamente imagética, é importante 
salientar que a comunicação oral não perdeu o seu posto de maior 
instrumento de comunicação de todos os tempos. Entre outras 
argumentações, podemos citar, como exemplo, o sucesso que as 
técnicas de neurolinguística e oratória vêm fazendo junto a pessoas 
dos mais variados universos culturais e sociais em todo o mundo 
(MAGNO, 1997).

Vítimas da burocracia hierarquizada, sequencial e linear do mundo 
visual, as pessoas estão entendendo que é preciso rever as suas 
práticas pessoais, profissionais e transcendentais – já um tanto 
distanciadas dos seus projetos de vida. O mundo pressente a 
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urgente necessidade de uma retomada da sensorialidade através 
da revitalização do seu universo oral e de resgatar a coisa do 
falar e escrever seu próprio script. A partir dessa consciência, o 
homem poderá investir no embrião da sua formação como “Ser” 
e, concomitantemente, na sua base histórica comunicacional: a 
fala – meio, veículo e conteúdo primeiro, de todo o processo do 
pensamento. Essa retomada vai nos permitir, além de ligar os 
pontos de interseção de nossa busca pelo saber, fechando um ciclo 
de experiências do conhecimento – que começa e termina com a 
oralidade – contribuir intelectualmente com propostas de incremento 
da sociabilidade no mundo contemporâneo.

Segundo a Bíblia, no início era o verbo. E, Marshall McLuhan afirma, 
em seu famoso livro Os Meios de Comunicação Como Extensões 
do Homem que, 

O conteúdo da escrita é a fala, assim como a 
palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a 
palavra impressa é o conteúdo do telégrafo. Se 
alguém perguntar, portanto “Qual é o conteúdo da 
fala?”, necessário se torna dizer: “É um processo 
de pensamento real, não verbal, em si mesmo”. 
(MCLUHAN, 1969, p. 22).

A palavra falada envolve todos os sentidos 
intensamente, embora as pessoas altamente 
letradas tendam a falar de maneira tão 
concatenada e natural quanto lhes é possível 
(IDEM, p. 95). 

A palavra escrita desafia, em sequência, o que 
é imediato e implícito na palavra falada (IDEM, 
p. 97). 

As culturas orais agem e reagem ao mesmo 
tempo. E a cultura fonética fornece aos homens 
os meios de reprimir sentimentos e emoções 
quando envolvidos na ação. Agir sem reagir e 
sem se envolver é uma das “vantagens” (grifo 
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nosso) peculiares ao homem ocidental letrado 
(MCLUHAN, 1969, p. 105).

Esse enfoque na identificação da dinâmica de construção social 
do consenso e do dissenso, discutindo a direção do movimento 
provocado pela comunicação oral, vai nos permitir, entre outras 
coisas, recuperar a sociabilidade através dos meios de comunicação, 
reposicionar os valores das relações interpessoais (através da 
comunicação oral e suas demais agregações naturais) e apresentar 
novas formas e métodos de preparação de scripts de comunicação, 
inclusive, para sua reprodução, através dos meios. Para fazermos 
esse movimento de reposicionamento de nossa singularidade 
emocional através da reabilitação do universo sensorial, cuja base 
é fundamentalmente humana, podemos partir da voz, da fala, 
“princípio” de tudo. A história da evolução da comunicação falada 
é arrebatadora, instigante. Conhecê-la nos move em direção à 
compreensão do seu poder (MAGNO, 1997).

4  UM POUCO DE HISTÓRIA 

O capítulo inicial do Gênesis (BÍBLIA SAGRADA) diz que a primeira 
manifestação da voz humana na história da humanidade antecede 
o próprio homem. Na criação do mundo, Deus teria dito: “Faça-se a 
luz”, e a luz foi feita. Já no Velho Egito, uma antiga crença credita ao 
deus Tot a criação do mundo. Dando um forte grito, saíram de sua 
voz quatro deuses que ordenaram o universo.

Na pré-história o homem exprimia-se por sons e/ou gestos. 
Consideravam alguns que, pela sua constituição anatômica, a função 
vocal era uma adaptação secundária adquirida por órgãos que 
teriam sido feitos para a respiração e para a alimentação. A partir 
da consciência do desenvolvimento de sua inteligência, o homem 
pré-histórico começou a descobrir que aqueles sons emitidos por 
ele, até mesmo de forma inconsciente, exprimiam seus sentimentos. 
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E começaram a emitir sons com movimentos bucolinguais, 
construindo as suas primeiras sílabas da linguagem onomatopaica, 
imitando o canto dos pássaros, as vozes dos animais e os ruídos da 
natureza. Daí em diante, eles começaram então a usar a voz como 
poder sobrenatural de comunicação com os espíritos. As palavras 
cabalísticas tinham para eles a faculdade de curar moléstias, vencer 
inimigos, obter sol e chuva. Enfim, com a utilização da voz, eles 
acreditavam que podiam alcançar todos os seus desejos. A palavra, 
como código linguístico, surge da necessidade de comunicação 
entre seus semelhantes, e o aprimoramento intelectual do homem 
fez com que o aperfeiçoamento da linguagem fosse uma constante 
preocupação, desde as mais remotas civilizações. Hipócrates, há 460 
anos antes de Cristo, foi quem primeiro estudou o fenômeno da 
fonação. Aristóteles também se dedicou ao assunto e Galeno, um 
anatomista grego, estudou o aparelho fonador. Demóstenes, depois 
de lutar contra defeitos articulatórios, tornou-se o maior orador da 
sua época; e Cícero, o mais eloquente orador da antiguidade, atraía 
romanos à Grécia, que iam aprender a falar com ele (PENTEADO, 
1993).

No teatro, nos rituais, nos discursos, nas declamações poéticas 
e na vida cotidiana, a voz e a linguagem atingiram seu apogeu e 
chegaram a níveis de elaboração altamente sofisticados. Depois se 
artificializaram, perderam a espontaneidade e, consequentemente, 
a verdade, o sentimento. Num processo de desconstrução da 
linguagem e da expressão, a vanguarda teatral emudeceu seus 
atores, recorreu ao uso da linguagem onomatopaica e fez renascer 
novamente a verdade do sentimento. O cinema também colaborou 
para o renascimento da naturalidade da expressão vocal, mas a 
televisão, ao macaquear – indistintamente – o cinema e o rádio, 
banalizou a fala, subordinando-a a reiterações (e redundâncias), da 
linguagem visual. O teatro terceiro-mundista também aderiu a essa 
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onda e o homem urbano, de cultura letrada, se entregou à burocracia 
do mundo visual.

Apesar das práticas e das aparências, é perceptível um movimento 
em direção à valorização da fala. As estantes das livrarias estão 
abarrotadas de livros sobre comunicação oral. As técnicas de 
neurolinguística e os cursos de oratória estão recuperando seu 
prestígio e fazendo um tremendo sucesso no mundo inteiro. Talvez 
seja o prenúncio de uma retomada de consciência de que, passado o 
excessivo entusiasmo inicial, os importantes aparatos da tecnologia 
digital poderão conviver e interagir de forma pacífica e sinérgica com 
a força humanizadora e sensorial do universo oral. 

Para tratar dessa questão aqui, neste contexto, recorro mais 
uma vez a Marshall McLuhan que é uma das referências mais 
importantes sobre os processos comunicacionais da era moderna. 
Suas posições continuam gerando polêmicas na hiper-modernidade, 
e suas formulações teóricas são inspiradoras de várias releituras, tal 
foi a sua capacidade de pensar o mundo e o homem, a partir das 
comunicações. Ele nos chama atenção para o fato de que, 

 Toda tecnologia nova cria um ambiente que é logo 
considerado corrupto e degradante. [...] o novo 
transforma seu predecessor em forma de arte. 
[...] À medida que tecnologias proliferam e criam 
séries inteiras de ambientes no-vos, os homens 
começam a considerar as artes como “ambientes” 
ou “contraambientes” que nos fornecem os meios 
de perceber o próprio ambiente. (MCLUHAN, 
1969, p. 12).

 A arte como antiambiente se torna, mais do 
que nunca, um meio de treinar a percepção e 
o julgamento [do novo ambiente (observação 
minha)]. A arte ofertada como um bem de 
consumo e não como um meio de apurar a 
percepção permanece enganosa e esnobe como 
sempre. O estudo dos meios, de uma só vez, abre 
as portas da percepção. (IDEM, p. 12 - 13).
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 [...] Ezra Pound chamou o artista de “antena da 
raça”. A arte, como o radar, atua  como se fosse 
um verdadeiro “sistema de alarme”, capacitando-
nos a descobrir e enfrentar objetivos sociais e 
psíquicos, com grande antecedência [...]. (IDEM, 
p. 14 - 15).

 A finalidade da arte, enquanto autoalimentação, 
tipo radar, que nos fornece  uma imagem 
corporativa, dinâmica e mutável, não é tanto 
de preparar-nos para as transformações quanto 
a de permitir-nos manter um roteiro estável 
em direção a metas permanentes, mesmo em 
meio a inovações as mais perturbadoras. Pois 
já percebemos a futilidade que é mudar nossos 
objetivos  quando mudamos nossas tecnologias. 
(MCLUHAN, 1969, p. 15).

Aproveito essa precisa observação do poeta Ezra Pound e reproduzo 
aqui uma releitura artística sobre o que McLuhan fala sobre a 
evolução dos meios, desde a cultura tribal, com a comunicação oral, 
até as tecnologias dos nossos tempos, com a sociedade fragmentária 
e especializada, passando naturalmente, pelo surgimento do alfabeto 
fonético, etc. (MAGNO, 1997). Essa releitura, à qual me refiro, tem 
a marca do poeta, músico, cantor e compositor, Arnaldo Antunes, 
a quem o crítico, ensaísta e também poeta, Haroldo de Campos 
não poupa elogios, qualificando-o como o maior poeta concreto da 
nova geração. Em seu CD, intitulado O Silêncio, Antunes faz uma 
belíssima interpretação poética dos processos da comunicação e, 
precisamente, na primeira faixa, em parceria com Carlinhos Brown, 
poupa trabalho aos que tiveram preguiça de ler McLuhan, com a 
música O Silêncio, na qual apresenta a sua visão “concreta” do 
processo de evolução das tecnologias. A música (ou a poesia?, como 
queiram...), diz o seguinte:

antes de existir computador existia tevê / antes de 
existir tevê existia luz elétrica / antes de existir luz  
elétrica existia  bicicleta / antes de  existir bicicleta 
existia enciclopédia / antes de existir enciclopédia 
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existia alfabeto / antes de existir alfabeto existia 
a voz / antes de existir a voz existia o silêncio 
/ o silêncio / foi a primeira coisa que existiu / 
um silêncio que ninguém ouviu / astro pelo céu 
em movimento / e o som do gelo derretendo / o 
barulho do cabelo em crescimento / e a música 
do vento / e a matéria em decomposição / a 
barriga digerindo o pão / explosão de semente 
sob o chão / diamante nascendo do carvão / 
homem pedra planta bicho flor / luz elétrica tevê 
computador / batedeira liquidificador / vamos 
ouvir esse silêncio meu amor / amplificado no 
amplificador / do estetoscópio do doutor / no 
lado esquerdo do peito esse tambor (ANTUNES; 
BROWN, 1996, p. 1).

Sugiro que ouçamos a música e o CD, mas também leiamos os 
livros. Pois, apesar de muito falado, McLuhan é pouco lido – e ele é 
obrigatório –, especialmente para os profissionais da comunicação. 

5 CIDADANIA, DEMOCRACIA E ÉTICA COMO IDEAIS

A título de conclusão (apenas redacional), e ainda que provisória, 
dessa reflexão sobre a importância da comunicação no mundo 
contemporâneo, destaco um tema candente: o da democracia 
como ideal normativo, que tem recebido atenção especial de vários 
estudiosos. 

Pensar a democracia traz à superfície um outro valor de importância 
vital para sua consolidação – a ética –, que sobre o primado da 
comunicação e do aprendizado da cidadania poderá contribuir para 
o bem viver em sociedade.

O filósofo e professor da Universidade Federal do Ceará, Manfredo 
Araújo de Oliveira, acessor do Centro Nacional de Fé e Política Dom 
Helder Câmara – CEFEP-DF, citando o pensador alemão Jürgen 
Habermas, diz que a linguagem é o grande ponto de partida para 
se entender este ideal, uma vez que tudo se inicia com o discurso 
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argumentativo a partir da ética e do direito. O professor afirma que 
“essas áreas – embora possuam dimensões distintas, cada uma 
com sua lógica própria – são complementares” (OLIVEIRA, 2008), 
e faz uma significativa exposição sobre a sua tese que aqui tento 
reproduzir de forma dialógica. 

Segundo Manfredo, os direitos humanos, por exemplo, são 
outorgados “para que as discussões sejam possíveis, tendo a 
dimensão material humana como base, levando-se em conta que o 
ser humano questiona, ou deveria questionar, tudo, sem limites, pois 
é livre para se descolar do fático e/ou até dele mesmo.” (OLIVEIRA, 
2008). Kant dizia que a grandeza do homem está em agir a partir de 
sua autodeterminação e não do poder de conquistar o mundo. Mas, 
a liberdade humana está presa a questões institucionais e às esferas 
políticas, econômicas, sociais, culturais, etc., que naturalmente 
envolvem uma dimensão ética.

Diferentemente do que, na maioria das vezes, pensamos, a ética não 
é um código de deveres pesado. Trata-se de uma decisão pessoal 
e caracteriza um ser que não apenas vive, mas que se pergunta 
pelo sentido de tudo e, portanto, pelo sentido de sua vida, pela 
razão de suas ações. “A ética nasceu na pólis grega como a pergunta 
pelos critérios que pudessem tornar possível o enfrentamento da 
vida com dignidade.” (In: MAGNO, 2009). Isto significa dizer que 
o ponto de partida da ética é a vida, a realidade humana, que, em 
nosso caso, é uma realidade de fome e miséria, de exploração e 
exclusão, de desespero e desencanto frente a um sentido para a 
vida. “É neste ponto que somos remetidos diretamente à questão 
da democracia” (IDEM), um projeto que se realiza nas relações da 
sociabilidade humana. “E a luta do ser humano é pela liberdade, em 
todos os sentidos, na perspectiva histórica, uma vez que ele não será 
plenamente humano enquanto for oprimido e não tiver garantido 
os seus plenos direitos sem nenhum tipo de coerção” (OLIVEIRA, 
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2008). O mundo político só tem razão de ser se estiver a serviço do 
interesse público e da efetivação do ser humano livre. Assim é que 
deve se configurar a democracia.

Tendo em vista este horizonte, uma sociedade só poderá ser ética 
na medida em que for democrática e, consequentemente, igualitária. 
Portanto, a construção de uma sociedade igualitária é o nosso grande 
projeto como seres humanos que almejam a liberdade. Como dizia 
Betinho: “uma sociedade é igualitária quando respeita as diferenças, 
e não fere a igualdade”1. 

Não esqueçamos, porém, que a democracia tem no conflito a 
sua essência e que toda solução encontrada é relativa, temporal, 
histórica. Trata-se de um projeto de construção que só será possível 
se efetivar através de uma sociabilidade solidária que acontece 
através da linguagem, das trocas simbólicas. E o ser humano, como 
ser simbólico, manifesta, de forma privilegiada, a sociabilidade 
como dimensão essencial do seu existir. Podemos até falar de uma 
corrente pré-linguística do mundo das vivências humanas, mas até 
as necessidades mais íntimas e os sentimentos mais profundos do ser 
humano se diferenciam de acordo com suas articulações linguísticas, 
e é fenômeno conhecido pelos cientistas sociais que uma linguagem 
comum exerce uma influência determinante de unificação sobre o 
mundo dos sentimentos humanos.

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atual conjuntura sociopolítico-econômico-cultural, a questão 
comunicacional é antropológica. A nossa sociedade é uma sociedade 
da excitação, do espetáculo, que vive a lógica da mercadoria, em que o 
“ser” se tornou sinônimo de “aparecer”. Com os sistemas sofisticados 
de comunicação, o mais profundo de nossas convicções, emoções 

1 Citado por OLIVEIRA, 2008.
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e sentimentos estão sendo atingidos. As pessoas não pensam 
mais, estão sendo pensadas e, assim, segundo Oliveira (2008), “as 
comunicações vão configurando as pessoas”. Comunicação esta que 
é ainda mais poderosa enquanto implícita, do que quando explícita. 
Para darmos uma dimensão ética à comunicação é preciso que 
articulemos balizas fundamentais de humanização da sociedade. 
Os veículos de comunicação devem promover e difundir a cultura 
do direito – inclusive do direito de educar o ser humano para a 
comunicação e para a mídia –, considerando que, por trás de todo 
projeto educacional, deve existir o pressuposto ético da emancipação 
humana. É fundamental que se promova uma reeducação dos 
sentidos. Só com a transformação de nossas matrizes simbólicas 
poderemos construir o tão sonhado mundo novo. 

Entre a dura e crua realidade social e as “ficções” entorpecedoras do 
atual cenário de nosso país, o ano de 2014 – com todos os eventos 
que o marcam: 50 anos da ditadura, 30 anos das Diretas, Copa 
do Mundo e eleições para governadores, deputados: estaduais e 
federais; senadores e presidente da república – deveria se constituir 
como um novo marco para o Brasil que queremos e sonhamos.
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO

Na Revista serão publicados textos originais de: artigos científicos, 
artigos de atualização, artigos de revisão, ensaios, resenhas, relatos 
de experiências, depoimentos e entrevistas.

Os textos encaminhados para seleção serão submetidos à apreciação 
de, pelo menos, dois especialistas no tema abordado, integrantes do 
Conselho Editorial, sendo garantido o anonimato tantos dos autores 
quanto dos avaliadores (Double Blind Review). 

O autor receberá comunicação dos pareceres emitidos e a aprovação 
final é de responsabilidade do Comitê Editorial da Revista. A aceitação 
dos textos implica automaticamente a cessão dos direitos autorais 
relativos ao trabalho.

Os trabalhos originais devem ser enviados para o e-mail pppfapp@
uemg.br, com a formatação do programa Word, configuração A4, 
fonte Tahoma, tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5.

A folha de rosto, título, resumo e abstract, palavras-chave, citações, 
notas de rodapé, referências, tabelas, gráficos e figuras deverão 
estar de acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), específicas para a modalidade do trabalho 
que será apresentado.

O autor deverá anexar, ainda, informes com seus créditos acadêmicos 
e profissionais, (em três linhas, no máximo), além do endereço 
completo, telefone e e-mail. 

Em nenhuma hipótese serão devolvidos os originais dos textos 
submetidos à apreciação para publicação.
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NORMAS PARA PRESENTACIÓN

En la Revista se publicarán textos originales de: artículos científicos, 
artículos de actualización artículos de revisión, ensayos, reseñas, 
relatos de experiencias, declaraciones y entrevistas.

Los textos se someterán a la apreciación de, por lo menos, dos 
especialistas en el tema abordado, integrantes del Consejo Editorial, 
para ser seleccionados, garantizando el anonimato tanto de los 
autores, como de los  evaluadores. 

El Comité Editorial de la Revista será responsable de la aprobación  
final de los textos. Después de este proceso de selección, el  autor 
recibirá un comunicado de los informes emitidos La aceptación de 
los textos implica automáticamente en ceder los derechos relativos 
a dichas producciones.

Los trabajos originales se deben enviar al correo electrónico, 
pppfapp@uemg.br, en formato del programa Word, configuración 
A4, fuente Tahoma, tamaño 12, espacio entre líneas de 1,5.

La portada, título, resumen, abstract, palabras clave, citas, notas 
de rodapié, referencias, tablas, gráficos e imágenes, deberán estar 
de acuerdo con las normas técnicas de la Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), específicas para cada modalidad del 
trabajo que se presentará.

El autor deberá adjuntar además los informes con sus créditos 
académicos y profesionales, (como máximo, en tres líneas) además 
de su dirección completa, teléfono y correo electrónico. 

Bajo ningún concepto se devolverán los textos originales sometidos 
a evaluación para ser publicados.
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